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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timå kommunhus 11.50-12.15 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Björn Hellquist (L) §§ 231-236, 238-258 
Patrik Eriksson (T) § 237 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Nyberg, kommunsekreterare 
Marianne Larsson (SD), ersättare 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare  

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 31 augusti 2022  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Ulf Lindholm (SD), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

Anslaget uppsatt den 
2022-08-31 

Anslaget nedtas den 
2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§231-§258 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 30 augusti 2022 

Sammanträdet öppnas, § 231 
Anteckna närvarande, § 232 
Utse justerare, § 233 
Fastställa ärendelista, § 234 
Information om kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, § 235 
Finansiering av länsgemensam organisation för etableringsfrämjande och näringslivsutvecklande arbete, 
§ 236 
Hemställan om utökad medelsram för 2022 MRF, § 237 
Beslut om planbesked för fastigheten Vivstamon 1:32, § 238 
Trafikförändringsförslag linje 120, § 239 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31", § 240 
Svar på revisionsrapport gällande uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, § 241 
Svar till Arbetsmiljöverket gällande inspektionsmeddelande, § 242 
Rutin gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg, § 
243 
Sammanträdesdagar 2023, § 244 
Redovisning och granskning av partistöd 2021, § 245 
Arvodesutredning 2022, § 246 
Granskningsrapport avseende Medelpads räddningstjänstförbunds arbete med jämställdhet och 
likabehandling 2021 – Svar, § 247 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, § 248 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2022 –uppföljning, § 249 
Plattform för ledning och styrning – Socialnämnden, § 250 
Pangea, utökat samarbete med det idéella föreningslivet, återrapport - Kultur- och tekniknämndens 
beslut, § 251 
Medelpads Räddningstjänstförbund - Internkontrollplan 2021, § 252 
Överförmyndarnämnden Mitt - Delårsrapport jan-april 2022, § 253 
Överförmyndarnämnden Mitt - Flerårsbudget 2023-2024, § 254 
Inspektion av Överförmyndarnämnden Mitt 2021, § 255 
Revisionsrapport Grundläggande granskning Barn- och utbildningsnämnden, § 256 
Anmälan av delegationsbeslut, § 257 
Anmälningsärenden, § 258 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 232 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 233 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Tillsammans med ordföranden utse Mari Eliasson (S) och Ulf Lindholm (SD) justera dagens protokoll. 
Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 31 augusti 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 234 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan.  
____ 
 
Ärendet  
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235 
Information om kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
KS/2021:452 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har arbetat fram verksamhetsidé samt plattform för ledning och styrning enligt 
fullmäktigeuppdrag. Parallellt har förvaltningen arbetat fram en förändrad organisation med beslut om 
genomförande. I detta ärende informeras slutligen om fastställd organisationsbild samt benämningarna 
på verksamhetsdelarna. 
 
I underlaget till beslut framgår med blå markeringar kommunledningskontorets verksamhetsdelar, hur 
de hänger ihop och stödjer kommunchefens uppdrag samt övriga förvaltningar. Då kommunchefen 
leder och samordnar samtliga förvaltningschefer samt stödjer samtliga förvaltningar framgår även dessa 
med grå markerade kopplingar. 
 
Beslutet med organisationsbild avslutar ärendet med översyn kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation 2022 (dnr KS/2021:452). Förändringen av förvaltningsorganisationen 
genomförs slutligen med den fysiska sammanslagningen av näringslivskontoret och samhällsenheten till 
Tillväxt Timrå – näringsliv samhälle som träder i kraft den 1 juli 2022. Arbetet har skett enligt uppdrag i 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 att se över förvaltningens organisation. 
 
Kommunledningskontoret har efter översyn följande verksamhetsdelar: 

• Tillväxt Timrå: näringsliv och samhälle 
• Ekonomi, lön och upphandling 
• Verksamhetsstöd 
• HR, kommunikation, kommunsekreterare (leds direkt av kommunchefen) 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens och kommunens förvaltningsorganisation 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 236 
Finansiering av länsgemensam organisation för etableringsfrämjande 
och näringslivsutvecklande arbete 
KS/2022:319 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Godkänna finansiering på 622 888 kr för Timrås medfinansierng av länsgemensam 
organisation. 

2. Finansiera kostnad som överskrider Tillväxt Timrås befintliga budget för verksamheten med 
medel från finansförvaltningen och hänskjuta finansieringen från 2024 till verksamhetsplan och 
budgetberedning för 2024. 

3. Uppdra till chef för Tillväxt Timrå att tillsammans med beredningsgruppen för stora 
samverkansrådet fortsätta arbetet med plattformens struktur och innehåll. 

4. Beslutet gäller under förutsättningen att alla länets kommuner och regionen fattar likalydande 
beslut. 

 
Ärendet 
High Coast Invest och Bizmakers projektverksamheter har sedan starten varit projektfinansierade. Båda 
har bidragit till länets uppbyggnad av ett affärs- och innovationssystem samt att locka internationella 
investerare till Västernorrland. Samtliga kommuner och Region Västernorrland har över tid verkat för 
ett långsiktigt hållbart system som inte är beroende av projektmedel.  

Efter en längre tids dialog och utredning presenterades ett förslag på en ny organisationsstruktur med 
långsiktig finansiering på det regionala samverkansrådet 22-06-03. Bidragen upphör vid halvårsskiftet 
2023 och rådet beslutade på mötet att medlemmarna skulle förankra föreslagen nivå av finansiering och 
återkoppla sin förankring till beredningsgruppen. 

Ärendets tidigare behandling 
Tidigare finansieringsbeslut av projekten har hanterats i ärende KS-2021:375 Smart samverkan. KS-
2020:106 och KS-2018:484 HCI. 
 
Beslutsunderlag 
Nästa steg företagsfrämjande- presentation från regionala samverkansrådet 3 juni 2022 

Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
Region Västernorrland, tillväxtchef Maria Lidgren 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 237 
Hemställan om utökad medelsram för 2022 MRF 
KS/2022:304 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Inte bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund utökning av bidrag för 2022. 
____ 
 
Björn Hellquist (F.d L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Patrik Eriksson (T) 
tjänstgör istället för Björn Hellquist (F.d L). 
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund hemställer om utökad medelsram för att uppnå ett 0-resultat 2022. 
När budgeten för 2022 upprättades behövde MRF ta bort kostnader för flera miljoner kr. Detta för att 
hantera ökande driftskostnader för verksamheten bestående av höjda hyror, ökande bränslekostnader, 
höjda IT-kostnader samt andra höjda prisnivåer. Trots att alla besparingar som är möjliga att utföra 
inom ramen för nuvarande verksamhet är inräknade saknas idag finansiering för kostnader om 2 151 
tkr, enligt prognos 2022-04-30, för att nå ett nollresultat. 
 
MRF hemställer därför om en utökad medelsram för 2022 om 2 151 tkr. De medel som 
räddningstjänstförbundet begär motsvarar det underskott för 2022 som finns i förbundets 
delårsrapport 1. Beloppet 2 151 000 kronor fördelar sig på de tre medlemskommunerna enligt de 
andelar som gäller för grundbeloppet under 2022. 
 
Kommun Andel, procent Belopp (tkr) 
Sundsvall 76,98 1 656 
Timrå 13,91    299 
Ånge   9,11    196  

 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan för utökad medelsram 2022 MRF 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 238 
Beslut om planbesked för fastigheten Vivstamon 1:32 
KS/2022:312 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna positivt planbesked.  
2. Uppdra till Tillväxt Timrå att påbörja planläggning.  
3. Prioritera detaljplan som nr 10 i prioriteringslistan.  

 
Ärendet 
Företaget Permobil AB ansöker om planbesked för ändring av detaljplan på fastighet Vivstamon 1:32. 
Anledningen till ansökan om ändringen beror på att en förrådsbyggnad på fastigheten står placerad på 
prickmark. Tidigare har tidsbegränsat bygglov getts på fastigheten för att tillåta förrådsbyggnaden. Det 
tidsbegränsade bygglovet beviljades 2004 och löpte ut 2019. Det finns inte möjligheten att söka 
ytterligare tidsbegränsat bygglov då den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov är max 15 år. Att 
söka permanent bygglov utan en planändring är inte möjlig då avvikelsen blir för stor på grund av den 
prickade marken. Företaget vill med ansökan minska omfattningen av prickmark för att skapa 
förutsättningar för att kunna söka permanent bygglov för förrådet. Vidare önskar bolaget utöka 
byggrätten till att tillåta 50 procent.  
 
Fastigheten omfattas idag av detaljplan S112 från 1967 och anger markanvändningen industriändamål 
över ett större område som angränsar till E4, Terminalvägen, Per Uddéns väg och Svetsarvägen. 
Byggrätten tillåter att en tredjedel av en fastighet bebyggs. Fastigheterna är också styrda av prickmark. 
Högsta våningstal är begränsat till två våningar och byggnader får inte vara högre än 7,6 meter.  
 
Tillväxt Timrå bedömer att en ändring av detaljplanen för att förrådsbyggnad ska bli planenlig bör 
prövas i en planprocess. I en planändring kan hela planområdet och dess bestämmelser ses över vilket 
kan modernisera den äldre detaljplanen och skapa förutsättningar för vidare utveckling av hela området 
för befintliga företag men också för nya etableringar.   
 
En planprocess bedöms kunna påbörjas hösten 2022 och förväntas vara klart för beslut om antagande 
vintern 2022/2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Permobil AB 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 239 
Trafikförändringsförslag linje 120 
KS/2022:329 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återremittera ärendet för att få ett klargörande från Kollektivtrafikmyndigheten om hur den arbetar 
gentemot Trafikverket för att se till att den ersätter kommunen för den merkostnad kommunen får på 
grund av Trafikverkets ombyggnation av väg 562 från Sundsvall till Nolby. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverkets ombyggnation av väg 562 från Sundsvall till Nolby har stor påverkan på busstrafikens 
linje 120 i form av konstanta förseningar om 8-10 minuter. Förslag till lösning från och med hösten 
2022 innebär i korthet att linjen bryts vid Navet/Hpl Stenstan så att Timrå och Njurunda blir två 
separata omlopp. Körtiderna på Njurundasidan förlängs för att det inte ska bli förseningar. Kopplingar 
mot annan kollektivtrafik bibehålls så långt det är möjligt. Tidtabellen på Timråsidan beräknas bli  
oförändrad.  
 
Den period som denna lösning föreslås för är i första hand 22 aug-10 dec 2022. Den extra kostnaden 
fördelas mellan Sundsvall och Timrås kommuner samt regionen, med en preliminärt extra kostnad om 
246 tkr för Timrås del.       
 
Förslag till beslut 
Godkänna finansiering av tillkommande kostnad för linje 120 på 246 tkr och att kostnadsökningen 
täcks inom årets prognosticerade överskott för kollektivtrafik. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att återremittera ärendet för att få ett klargörande från 
Kollektivtrafikmyndigheten om hur den arbetar gentemot Trafikverket för att se till att den ersätter 
kommunen för den merkostnad kommunen får på grund av Trafikverkets ombyggnation av väg 562 
från Sundsvall till Nolby. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Offert linje 120 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 240 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av bokslut och årsredovisning 
per 2021-12-31" 
KS/2022:192 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande på revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 daterad 
2022-06-03 enligt förslag. Yttrandet inkluderar även svar på revisorernas rapport från delårsbokslutet 
2021-08-31 daterat 21-10-07. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning och delårsrapport för 2021. Revisionen har granskat 
dessa och kommit med synpunkter. Flera av synpunkterna är beaktade i reviderad årsredovisning. 
Kommunfullmäktige återremitterade årsredovisningen för 2021 till kommunstyrelsen KS/2022:88 
KF§64. Den kritik som fanns i KPMG granskningsrapport från den 8 april 2022 låg till grund för 
återrapporteringen. Kommunstyrelsen ska i detta ärende ta ställning till synpunkterna i revisionens 
reviderade revisionsrapport på den nya årsredovisningen daterad 2022-06-03 samt på den delårsrapport 
som gjordes på perioden fram till den 31 augusti och rapporten daterad till 21-10-07. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har återremitterat årsredovisningen, den 22 april 2022 via beslutKF§64 
 
Kommunledningskontoret har berett ett nytt förslag till årsredovisning som beslutas av 
kommunfullmäktige 2022-06-13. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport delårsrapporten 2021-08-31 
Granskningsrapport KPMG årsredovisning 2021-12-31 
VU Timrå Näs 7:4 uppdatering 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 241 
Svar på revisionsrapport gällande uppföljande granskning av 
systematiskt arbetsmiljö arbete 
KS/2022:221 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge svar på revisionsrapporten med rutin för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Ärendet 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits avseende 
iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete” från år 2017. 
Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning av 
iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. KPMG:s sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har vidtagits i tillräcklig utsträckning och 
en del inte. Det finns ett behov av att se över en del åtgärder och rutiner för att ytterligare förstärka det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Timrå kommun ska besvara rapporten till KPMG. Kommunstyrelsen tar ställning till 
rekommendationer och åtgärdsförslag i handlingsplan som svar på KPMG:s revisionsrapport samt 
bifogar rutin som kommer att fastställas för den årliga uppföljningen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2022-06-14 §212 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Svar Revisionsrapport  Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin, KPMG 
Samtliga förvaltningar 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242 
Svar till Arbetsmiljöverket gällande inspektionsmeddelande 
KS/2022:254 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande enligt kommunledningskontorets förslag. 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket genomförde den 10 maj 2022 en återföringsinspektion där man uppmärksammade 
vissa brister avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen ska efter inspektionen 
undersöka i vilka verksamheter uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ej är genomfört 
avseende verksamhetsår 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2022-06-14 §213 
 
Beslutsunderlag 
Svar på inspektionsmeddelande till Arbetsmiljöverket 
Bilaga 1. Exempel på checklista årlig uppföljning SAM 
Bilaga 2. Exempel på handlingsplan för åtgärder och uppföljning 
 
Protokollsutdrag till 
Arbetsmiljöverket 
Förvaltningschefer 
Huvudskyddsombud 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243 
Rutin gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg 
KS/2022:92 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa Rutin gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och 
omsorg, att gälla från och med 1 oktober 2022. 
____ 
 
Ärendet 
På kommunstyrelsesammanträdet den 8 februari 20222 §56 föreslog Stefan Dalin (S) som ett 
ordförandeinitiativ ett extra ärende: Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
vård och omsorg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade; 
 
1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på principer och rutiner för hur en 
registerkontroll i samband med nyanställning av personal inom vård och omsorg kan se ut. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att senast i september 2022 återkomma till kommunstyrelsen med 
förslaget. 
 
Kommunchefen har tagit fram ett förslag på principer och rutiner för registerkontroll i samband med 
nyanställning av personal inom vård och omsorg som bedöms kunna fungera. Förvaltningen och 
Socialnämnden har tidigare prövat frågan och bedömt att inte införa registerkontroll med hänvisning till 
att det inte finns lagkrav på det, trots att frågan utretts, samt begränsad funktion av registerkontroll i 
verksamheten. Fackförbundet Kommunal har motsatt sig genomförandet av registerkontroll enligt 
inkommen skrivelse. Förslaget har samverkats med fackliga organisationer. 
 
Då ärendet har uppkommit som enskilt ledamotsinitiativ och tidigare prövats av ansvarig nämnd 
överlåter kommunledningskontoret till kommunstyrelsen att formulera beslutsförslag och besluta i 
frågan. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att fastställa Rutin gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg. 
 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att rutinen ska börja gälla 
från och med 1 oktober 2022. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T) och Ulf 
Lindholm (SD) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2022-02-08 § 56 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Rutin gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg 
Yttrande Kommunal 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
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§ 244 
Sammanträdesdagar 2023 
KS/2022:347 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat 
sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2023 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-08-30 
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§ 245 
Redovisning och granskning av partistöd 2021 
KS/2022:89 
 
Ärendet utgår. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2021 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång.  
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå 
kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning partistöd (S)  
Redovisning partistöd (L)  
Redovisning partistöd (C)  
Redovisning partistöd (KD)  
Redovisning partistöd (SD)  
Redovisning partistöd (T)  
Redovisning partistöd (M)  
Redovisning partistöd (V) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 246 
Arvodesutredning 2022 
KS/2021:454 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023. 
 
2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
  
3. Höja ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap.  

4. Tillföra vice ordförande i socialnämnden till 5% + 2% social beredskap.  

5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden med social beredskap, + 
2% social beredskap.  
 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%.  
 
7. Lägga arvodesutredningen till handlingarna. 

8. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk beredningsgrupp med 
uppdraget att inför mandatperioden år 2027-2030 se över kommunens politiska organisation och 
arvoden. Arbetet ska påbörjas våren 2023 och vara avslutat våren 2025. 
____ 
 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm, Björn Hellquist (F.d L) och Niklas Edén (C) 
reserverar sig mot beredningsförslaget avseende punkten 1 till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra till 
kommunledningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för vice ordförande i bolagen, 
kommunfullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, inför mandatperioden 2023-2026. De politiska 
partierna har haft möjlighet att yttra sig över förslaget och inkommit med synpunkter på förslaget. 
 
För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. 
Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för 
samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. 
Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med heltidsarbeten i anslutning 
till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode för sammanträden, justering av protokoll, 
möten, besök, utbildningar eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet 
och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med det politiska 
uppdraget som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
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Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap avser främst barn 
eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i 
behov av akuta insatser och våld i nära relationer. Social beredskap är till för akuta ärenden som inte 
kan vänta med kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort ingripande i den 
personliga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det innebär att 
ordföranden i en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta skyndsamma be-slut.  
Den sociala beredskapen för socialtjänstens verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över 
för att täcka upp för den kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen hålls också ytterligare 
ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda ärenden, där sekretessärenden och 
individärenden där det råder delegationsförbud hanteras.  
 
Socialnämndens arbetsutskott för enskilda ärenden sammanträder vid 12 ordinarie tillfällen per år för 
beslut i individärenden, dock hålls också i genomsnitt sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär 
ungefär 18 sammanträden utöver nämndens sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande 
social beredskap. 
 
Socialnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad höjs till 57% + 2% social beredskap, kostnadsökning  
65 000 kr/år. 
Vice ordförande i socialnämnden höjs till 5% + 2% social beredskap, kostnadsökning 51 000 kr/år. 
2:e vice ordförande i socialnämnden höjs till +2% social beredskap, kostnadsökning 15 000 kr/år 
Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten höjs till 2%, kostnadsökning 30 000 kr/år,  
totalt; 161 000/ år. 
Sänkning av mandatstödet innebär en kostnadsbesparing med 123 000 kr/år. 
Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är det kommunala 
partistödet. Det finns inte tillräckligt med utrymme att fullt ut finansiera den föreslagna revideringen av 
arvodena med den föreslagna sänkningen av mandatstödet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 3 maj 2022, kommunfullmäktige besluta; 
Om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya 
kommunfullmäktige, efter valet. 
Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i socialnämnden. till 5% + 2% social beredskap. 
Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att genomföras under 
kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till grund för vilka arvoden som kommer 
att gälla mandatperioden 2027-2030. 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023. 
2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
3. Utöka ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
4. Tillföra vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 
5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden, +2% social 

beredskap. 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
7. Godkänna arvodesutredningen och lägga den till handlingarna. 
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Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid, från och med 2023 samt 
ändring av punkten 7; Lägga arvodesutredningen till handlingarna. Maritza Villanueva Contreras (V) 
ansluter sig till Stefan Dalins (S) förslag.  
 
Tony Andersson (M) föreslår att om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid 
hänskjuts till det nya kommunfullmäktige, efter valet samt tillägg med en punkt 8; 
Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk beredningsgrupp med 
uppdraget att inför mandatperioden år 2027-2030 se över kommunens politiska organisation och 
arvoden. Arbetet ska påbörjas våren 2023 och vara avslutat våren 2025. Ulf Lindholm (SD), Robert 
Thunfors (T) och Björn Hellquist (F.d L) ansluter sig till Tony Andersson (M) förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslaget om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023 
och om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya 
kommunfullmäktige efter valet under proposition avslag –bifall och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla Stefan Dalins (S) m fl förslag att kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från 
och med 2023. 
 
Ordföranden ställer därefter Tony Andersson (M) m fl förslag om tillägg av punkt 8; 
Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk beredningsgrupp med 
uppdraget att inför mandatperioden år 2027-2030 se över kommunens politiska organisation och 
arvoden. Arbetet ska påbörjas våren 2023 och vara avslutat våren 2025 under proposition bifall – avslag 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Tony Andersson 
(M) m fl förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodesutredning 
Yttranden från partierna 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 247 
Granskningsrapport avseende Medelpads räddningstjänstförbunds 
arbete med jämställdhet och likabehandling 2021 - Svar 
KS/2021:498 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har gjort en granskning av jämställdhet och lika behandling. Revisionen önskar svar senast 
28 februari 2022.  
 
Direktionen har upprättat svar på rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
Svar på rapporten  
Vision 2025 
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§ 248 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
KS/2022:305 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Gällande Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet tecknades ett avtal mellan 
socialförvaltningen, Timrå PRO, SPF Polstjernan samt Timrå Röda Kors-krets 2021-05-04. En rapport 
från december 2021 över det inledande arbetet lämnades vid nämndens sammanträde i februari 2022.  
 
Ny anhörigkonsulent, Sandra Sjödin, presenterade rapport över arbetet fram till maj vid 
socialnämndens sammanträde i juni. Socialnämnden beslutade förlänga avtalet under perioden  
2022-09-01-2023-08-31. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade, 2020-12-22 § 432, överlåta till socialnämnden att genomföra Idéburet 
Offentligt Partnerskap Äldres ensamhet. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-06-21 § 94 
Rapport juni 2022 IOP äldres ensamhet 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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§ 249 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2022 -uppföljning 
KS/2021:529 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Uppföljning av socialnämnden plan för intern kontroll 2022. 
 
Socialnämnden har godkänt uppföljning till och med juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2022-06-21 § 102 
Plan för intern kontroll 2022 - uppföljning 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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§ 250 
Plattform för ledning och styrning - Socialnämnden 
KS/2022:310 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell har varje nämnd tagit fram en 
verksamhetsidé. Alla nämnder kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även arbeta 
fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning.  
 
Socialnämnden har uppdragit till nämndens utvecklingsgrupp för verksamhetsidé att fortsätta arbetet 
med en plattform för socialnämnden. Förvaltningens utvecklingsledare har lämnat regelbunden 
information till nämnden om arbetet. I samband med nämndens sammanträde i maj hölls en workshop 
med samtliga närvarande ledamöter om plattformens innehåll. 
 
Utvecklingsgruppen har färdigställt ett förslag till plattform. Socialnämnden har antagit text och 
innehåll med två ändringar från förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2022-06-21 § 98 
Socialnämndens plattform för ledning och styrning - fastställd 
Bilaga 1 socialnämndens årshjul 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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§ 251 
Pangea, utökat samarbete med det idéella föreningslivet, återrapport - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:282 
 
Beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 att Allaktivitetshuset Pangea ska fortsätta att drivas i 
kommunens regi. Nämnden beslutade även uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att återkomma 
med förslag på utökat samarbete med det idéella föreningslivet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen lämnar följande förslag/rapport på samverkan med föreningslivet på 
Pangea: 
 
För att stärka samverkan med föreningarna har dialoger för att kunna fastställa behov och önskemål 
upprättas i samverkan med fritidssamordnaren. Detta kommer än mer förstärkas då kommunens 
föreningsråd startar hösten 2022.  

 

Pangea har öppnat upp lördagsverksamheten för föreningar och dialog med Teamsters om utökat 
samarbete under veckodagarna pågår. Samverkan mellan Pangea och Arenaområdet kommer förstärkas 
i samarbete med Teamsters. 

 

Lokalerna håller på att anpassas för att föreningarna ska kunna använda lokalerna även när Pangeas 
ordinarie verksamhet inte är på plats, detta efter efterfrågan från föreningar som är i stort behov av 
lokaler till sin verksamhet. 

 

Föreningarna i kommunen är också inbjudna till att delta och visa upp sin verksamhet på 
Tolvösandsläget i sommar. SDFF plus kommer även att i samverkan med Pangea erbjuda fotbollsskola 
i Tallnäs under sommarlovet. Detta för att kunna hjälpa föreningarna med rekrytering av barn och unga 
samt att kunna få ut barn och unga i föreningslivet. 

 

Föreningar som nyttjar Pangeas lokaler bör visa upp sin verksamhet för besökarna för att ytterligare 
knyta upp Pangeas verksamhet kring föreningsverksamheten. Genom att ha kontinuerliga föreningsråd 
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kommer kommunen både stötta föreningarna och hitta gemensamma beröringspunkter mellan 
föreningarna och kommunal verksamhet på ett för båda parterna gynnsamt sätt.  

 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-05-25 godkänna förvaltningens förslag/rapport på utökat 
samarbete med det idéella föreningslivet. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 211013 §119 
Protokollsutdrag KTN 220525 §58 
Tjänsteskrivelse 
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§ 252 
Medelpads Räddningstjänstförbund - Internkontrollplan 2021 
KS/2022:125 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Bakgrund Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) följer i tillämpliga delar de styrprinciper som 
fastställts av Sundsvalls kommun när det gäller internkontroll och därmed det av kommunfullmäktige i 
Sundsvall fastställda internkontrollreglementet. Varje nämnd, i MRF:s fall direktionen, ska för 
uppföljningen godkänna en årlig redovisning av den interna kontrollen. Redovisningen ska därefter 
översändas till ägarkommunerna för att vara tillgänglig i kommunkoncernernas uppföljningsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för resp område 
Vision 2025 
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§ 253 
Överförmyndarnämnden Mitt - Delårsrapport jan-april 2022 
KS/2022:275 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 20 maj 2022, upprättat delårsrapport jan-april 2022 samt 
översänt den till samverkande kommunerna för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-april 2022 
Vision 2025 
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§ 254 
Överförmyndarnämnden Mitt - Flerårsbudget 2023-2024 
KS/2022:276 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har i beslut, den 20 maj 2022, upprättat flerårsbudget 2023-2024 samt 
översänt den till samverkande kommunerna för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Flerårsbudget  
Vision 2025 
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§ 255 
Inspektion av Överförmyndarnämnden Mitt 2021 
KS/2022:315 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I januari 2022 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av överförmyndarnämnden Mitt i enlighet med 
21 § förmynderskapsförordningen (1995:379). 
 
Länsstyrelsen beslutar att rikta allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden på grund av långa 
handläggningstider rörande byte av ställföreträdare, passivitet och bristande dokumentation.  
 
Länsstyrelsen beslutar att avsluta tillsynsärendet.    
 
Beslutsunderlag 
Inspektion  
Länsstyrelsens beslut 
Sundsvalls kommuns svar 
Vision 2025 
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§ 256 
Revisionsrapport Grundläggande granskning Barn- och 
utbildningsnämnden 
KS/2022:49 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs 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. 
 
Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
Svar från barn- och utbildning 
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§ 257 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienumme  

KS DEL/2022 
§ 43 

Kommunchef Beslutsattestanter kommunstyrelsen 2022, 
komplettering 

KS/2022:279 

KS DEL/2022 
§ 44 

Kommunchefen Beställningsskrivelse förnyad konkurrensutsättning 
ramavtal marknadskommunikationstjänster 

KS/2022:285 

KS DEL/2022 
§ 45 

Kommunchefen Samverkansavtal och medfinansieringsintyg Stora 
Bandsjön 

KS/2022:286 

KS DEL/2022 
§ 46 

Beslut om tilldelning 
markanvisning 

Markanvisning,Solhöjden.Boklok.2021-12-07 KS/2021:510 

KS DEL/2022 
§ 46 

Beslut om tilldelning 
markanvisning 

Boklok ansökan markanvisning Solhöjden KS/2021:510 

KS DEL/2022 
§ 46 

Beslut om tilldelning 
markanvisning 

Beslut om direktanvisning KS/2021:510 

KS DEL/2022 
§ 46 

Beslut om tilldelning 
markanvisning 

Markanvisningsavtal - undertecknat båda parter KS/2021:510 

KS DEL/2022 
§ 47 

Uppsägning av avtal om 
trygghetssamordnare 

Uppsägning avtal om trygghetssamordnare KS/2020:94 

KS DEL/2022 
§ 48 

Chef verksamhetsstöd. Uppsägning avtal om trygghetssamordnare KS/2020:94 

KS DEL/2022 
§ 49 

 Beslut om belägenhetsadress KS/2022:290 

KS DEL/2022 
§ 50 

 Beslut om belägenhetsadress enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:287 

KS DEL/2022 
§ 51 

Kommunchefen Kommunstyrelsens förvaltningsorganisations: 
struktur och namn 

KS/2021:452 

KS DEL/2022 
§ 52 

Kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Avsiktsförklaring mellan Timrå kommun och 
Migrationsverket om anvisning och mottagande av 
skyddsbehövande - Bergeforsens Camping 

KS/2022:274 

KS DEL/2022 
§ 53 

Ekonomichef Godkänna nyupplåning från kommuninvest KS/2022:298 

KS DEL/2022 
§ 54 

Ekonomichef TF Ekonomichef KS/2022:299 

KS DEL/2022 
§ 55 

Kommunchefen Borgenförbindelse Kommuninvest avseende Timrå 
Vatten AB 

KS/2022:308 

KS DEL/2022 
§ 56 

Kommunchefen Riktlinjer för aktivering av POSOM-stödgrupp 
Timrå Kommun 

KS/2022:317 
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KS DEL/2022 
§ 57 

Kommunchefen Upprätta avtal Multifunktionsskrivare KS/2022:311 

KS DEL/2022 
§ 58 

Kommunchefen Markanvisningsavtal Contractor AB del av 
Solhöjden 

KS/2022:318 

KS DEL/2022 
§ 59 

Kommunchefen Markanvisningsavtal Ekeblad bostad AB, del av 
Solhöjden 

KS/2022:340 

KS DEL/2022 
§ 60 

Kommunchefen Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar 

KS/2022:321 

KS DEL/2022 
§ 61 

Kommunchefen Fullmakt statligt bidrag för hyresgarantier KS/2022:322 

KS DEL/2022 
§ 62 

Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 2022 KS/2022:324 

KS DEL/2022 
§ 63 

Ekonomichef Borgen Timrå Vatten AB Lånenummer 147586 
 

KS/2022:325 

KS DEL/2022 
§ 64 

Ekonomichef Slutreglering av fodran mot Västernorrlands 
Utveckling om omsorg 

KS/2022:328 

KS DEL/2022 
§ 65 

 Beslut om belägenhetsadress enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:336 

KS DEL/2022 
§ 66 

 Beslut om belägenhetsadress KS/2022:338 
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§ 258 
Anmälningsärenden 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2022:14 2022-05-23 Protokoll 2 TVAB, signerat 2022-06-21 
KS/2022:14 2022-05-23 Protokoll årsstämma TVAB 2022-06-13 
KS/2022:14 2022-05-24 Protokoll 3 MSVA 2022-06-13 
KS/2022:14 2022-05-24 Protokoll årsstämma MSVAB, 

signerad 
2022-06-27 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 100 Tertialrapport april 2022 2022-07-01 
KS/2022:76 Beslutsexpediering § 102 Utökat resursbehov inom 

marknadsområdet 
2022-07-01 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 103 Dataskyddsombud 2022-07-01 
KS/2022:76 Förtydligande angående förslag till 

förbundsordning (tillhör §72) 
2022-06-30 

KS/2022:4 OKBAB Årsstämma 220520 2022-06-09 
KS/2022:4 OKBAB, konstituerande sammanträde 220520 2022-06-09 
KS/2022:4 Protokoll  Överförmyndarnämnden Mitt 2022-06-

17, Offentlig 
2022-06-23 

KS/2022:76 Protokoll med bilaga 20220628_signerat 2022-07-01 
KS/2022:13 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter AB 

210512 
2022-06-15 

KS/2022:13 Protokoll styreslemöte Midlanda Flygaplats AB 
220512 

2022-06-15 

KS/2022:76 Sammanträde 220530 med beslut om ansvarfrihet 2022-06-16 
KS/2022:4 SKR, meddelande från styrelse nr 12/2022 - 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning 
Socialtjänst 2024 

2022-06-10 

KS/2022:4 SKR, meddelande från styrelsen nr 11/2022 - 
Förbundsavgift år 2023 till SKR 

2022-06-10 

KS/2022:12 Styrelsemöte 20220613 2022-06-17 
KS/2022:4 Tf förvaltningschef, kultur och teknikförvaltningen 2022-08-05 
KS/2022:4 Årlig rapport från Nämnden för prövning av 

oredlighet i forskning (mail) 
2022-06-17 

KS/2022:4 Årlig rapport Npof 2021 2022-06-17 
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