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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.10 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Lisbeth Eklund (S) Tjänstgör istället för Johanna 
Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 

Övriga närvarande 
 

Gun Stefansson (L), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare 
Fredrik Bernblom (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare 
Britt-Louise Nyholm, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 
 
 

Utses att justera Lisbeth Eklund (S) och Tony Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag 16 januari 2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Britt Louise Nyholm, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lisbeth Eklund (S), justerare Tony Andersson (M), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Anslaget uppsatt den 
2020-01-16 

Anslaget nedtas den 
2020-02-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§58 

……………………………………………………………….. 

 

Britt Louise Nyholm, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Sammanträdet öppnas, §1 
Anteckna närvarande, § 2 
Utse justerare, § 3 
Fastställa ärendelista, § 4 
Redovisning av internlån per 191231, § 5 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag, § 6 
Utveckla Åstön inom ramen för befintligt naturreservat, § 7 
Svar på revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten, § 8 
Dokumenthanteringsplan 2020, § 9 
Hävning av ks-beslut § 259/2010 - riktlinjer för besöksnäringen  2010-2015, § 10 
Hävning av ks -beslut § 213/2000 - Regler för ansökan och fördelning av tomter inom Timrå 
kommun, § 11 
Hävning av ks-beslut § 6/2006 - Policy för inköp av el från elleverantör, § 12 
Hävning av ks beslut § 79/2002 - policy för bemötande och klagomålshantering i Timrå kommun,  
§ 13 
Hävning av ks beslut § 8/1994 och § 5/2002 - fullmakt att företräda kommunen i rättsliga frågor, § 14 
Hävning av ks beslut § 178/2015 - fullmakt gällande bankkonton samt giron, § 15 
Hävning av ks beslut § 215/2015 - fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter 
och avdragen skatt, § 16 
Hävning av ks beslut § 189 - fullmakt att motta och utkvittera till kommunen ankommande post, 
paket, värdeförsändelser mm, § 17 
Hävning av ks beslut § 220/2016 - styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018, § 18 
Hävning av kf beslut § 162/2016 - krisledningsplan för Timrå kommun, § 19 
Hävning av kf-beslut § 81/2015 - handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun, § 20 
Sammanträdesarvode för verksamhetsåret 2020, § 21 
Handlingsplan för budget i balans - december 2019, § 22 
Arbetsmiljöverket  Avslutsbrev, § 23 
Gratifikanter 2019, § 24 
Målnr 2744-18 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, § 25 
Projekt Ung i Timrå, § 26 
Förstärkt föräldraskapsstöd – slutrapport, § 27 
Taxor och avgifter 2020 - kultur- och tekniknämndens beslut, § 28 
Remiss - Revisionsrapport "Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll" - kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 29 
Kommittén för Årets Timråbo - Kultur- och tekniknämndens representation i kommittén samt förslag 
på ny present - kultur- och tekniknämndens beslut, § 30 
Utredning om Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg, § 31 
Socialnämndens rapport om samverkansområden inom kärnverksamheter, § 32 
Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022, § 33 
Socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2019, § 34 
Socialnämnden, Plan för intern kontroll 2020, § 35 
Miljö- och byggnadsnämnden, Plan för internkontroll 2020, § 36 
Verksamhetsplan och budget 2020 - fördelning, Barn och utbildningsnämnden, § 37 
Plan för internkontroll 2019, barn och utbildningsnämnden, § 38 
Riksnormen för försörjningsstöd 2020, § 39 
Barn- och utbildningsnämnden redovisning av uppdrag inom området för samverkan Sundsvall-
Timrå, § 40 
Internkontrollrapport 2019 - AB Timråbo, § 41 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Internkontroll 2019 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 42 
Verksamhetsplan 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 43 
Cirkulär 19:50, Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma 
arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, § 44 
Cirkulär 19:51 - Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd, § 45 
Cirkulär 19:52 - Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande 
ändringar i Allmänna bestämmelser m.m, § 46 
Cirkulär 19:53, Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser, § 47 
Cirkulär 19:55 - Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen om 
anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020, § 48 
Cirkulär 19:56 - Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia, § 49 
Cirkulär 19:57 - Omsorgsprisindex (OPI), § 50 
Cirkulär 19:60 - Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 
2020 och 2021, § 51 
Cirkulär 19:61 - AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020 Viktig information från SKR och 
Sobona, § 52 
Cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, § 53 
Cirkulär 19:63 - Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen, § 54 
Cirkulär 19:64 från SKR - Höjd åldersgräns, ålderspension samt riktålder, § 55 
Cirkulär 19:65 från SKR - Ändringar i KAP-KL, förlängt arbetsliv, § 56 
Anmälan av delegationsärenden, § 57 
Anmälan av informationsärenden, § 58 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Lisbeth Eklund (S) och Tony Andersson (M) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag 16 januari 2020. 
________ 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors skriftligt 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Redovisning av internlån per 191231 
KS/2019:310 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna redovisning av internlån 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 191231 rörande  
kommunens internlån. 
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 1 100 203 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över internlån per 191231 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag 
KS/2019:403 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna åtgärdsplan för att leva upp till Barnkonventionen. 
 

2. Anmoda samtliga nämnder att delta i gemensamma åtgärder enligt åtgärdsplanen. 
 

3. Anmoda samtliga nämnder att vid behov vidta kompletterande åtgärder inom sina respektive 
ansvarsområden för att leva upp till lagens avsikter. 

 
4. Senast i november 2020 återrapportera åtgärdsplanens genomförande till kommunstyrelsen. 

 
Ärendet 
I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra 
barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller 
bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Dess bestämmelser formar en syn på barn som individer 
med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar. Det inbegriper rätten 
för barn att komma till tals i beslut som berör dem. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Kompletterande åtgärder kan behövas för att tillgodose lagkraven. Åtgärdsplanen syftar till att vidta 
kompletterande åtgärder för att leva upp till lagens avsikter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2013:226 - Motion från Anita Hellstrand (C) - Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som tas i 
kommunen. Bifall till motionen KF/2014-06-16 § 80, vilket innebär att nämnderna redan har ett ansvar 
för att se till att barnkonventionen följs. 
 
KS/ 2019:403 – Barnkonventionen blir svensk lag: uppdrag åtgärder, KS 2019-12-10 uppdrog till 
kommunledningskontoret att i dialog med övriga nämnder/förvaltningar föreslå kompletterande 
åtgärder för att leva upp till kraven som medföljer av att barnkonventionen blir svensk lag. Åtgärderna 
ska redovisas till kommunstyrelsen i januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kultur- och bibliotekschef 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Utveckla Åstön inom ramen för befintligt naturreservat 
KS/2019:122 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna och avsluta utredningsuppdraget. 
 

2. Inriktningen för fortsatta arbetet med att tillgängliggöra naturreservatet och anslutande 
områden för besöksnäring ska under de närmaste åren ske med utgångspunkt i gällande 
reservatsbestämmelser med tillkommande skötselplan. 

 
3. Uppmana kommunledningskontoret, kultur- och tekniknämnden och samhällsenheten att 

fortsätta utveckla området med inriktning på besöksnäring och bostäder i och i direkt 
anslutning till naturreservatet i enlighet med uppdrag, gällande bestämmelser, ÖP2035 och 
avsiktsförklaringen med Fortifikationsverket. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-12 att pröva möjligheten att upphäva Åstöns natur-reservat, 
alternativt revidera reservatets omfattning och skötselföreskrifter, med syftet att möjliggöra en 
utveckling av området. Av beslutet framgår även att kommunchefen fick i uppdrag att återkomma med 
förslag till alternativ för beredning i kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. I ärendet 
återrapportera uppdraget med förslag till fortsatt inriktning på arbetet med att främja en utveckling av 
området. 
 

Ärendets tidigare behandling 
Förslag till naturreservat på Åstön, föreskrifter och skötselplan för samråd, KS/1998:161 
 

Nytt beslut med nya föreskrifter och ny skötselplan för Åstöns naturreservat, KS/2015:285 
 
Nya föreskrifter och ny skötselplan för Åstöns naturreservat, KS 2016-06-13, § 102, KS/2016:110 
 
Revidera eller upphäva Åstöns naturreservat, KS 2019-03-12, § 89, KS/2019:122 
 

Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Näringslivschef 
Miljö- och byggchef 
Kultur- och tekniknämnden 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Svar på revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering 
av verksamheten 
KS/2019:275 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
Godkänna kommunledningskontorets svar på revisionsrapporten.  
 
Ärendet 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 
digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 
år 2019. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning 
av kommunens digitaliseringsarbete för utveckling och effektivisering av verksamheten. 
 
KPMG avslutar rapporten med att rekommendera kommunstyrelsen att: 
 

- Se över och fastställa styrdokument som stärker strategier samt tydliggör den politiska 
ambitionen och viljeinriktningen av kommunens digitaliseringsarbete. 

- Se över och utveckla rapporteringen av uppföljningen av kommunens digitaliseringsarbete till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten” 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KPMG 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Dokumenthanteringsplan 2020 
KS/2019:490 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen för 2020. 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 16 december 2019, reviderat 
dokumenthanteringsplan för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan kommunledningskontoret 2020 
 
 
Protokollsutdrag till 
Arkivmyndighet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Hävning av ks-beslut § 259/2010 - riktlinjer för besöksnäringen  2010-
2015 
KS/2019:473 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 259/2010 avseende riktlinjer för besöksnäringen 2010-2015. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Vid översynen har framkommit att kommunfullmäktige vid sammanträde, den 29 april 2019 § 88, 
antagit program för besöksnäringen. 
 
Med anledning av detta och efter diskussion med näringslivskontoret har framkommit att ks-beslut om 
riktlinjer i nuläget inte är relevant och bör hävas. 
Beslutet är fattat i kommunstyrelsen och behöver därför inte tas upp för hävning i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för besöksnäringen 
Protokollsutdrag ks § 259/2010 
Protokollsutdrag kf § 88/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Hävning av ks -beslut § 213/2000 - Regler för ansökan och fördelning av 
tomter inom Timrå kommun 
KS/2019:476 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 213/2000 – regler för ansökan och fördelning av tomter inom Timrå 
kommun. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Vid översynen har framkommit att regler för ansökan och fördelning av tomter är föråldrad och inte 
längre relevant för hantering av tomtfördelning. 
 
Med anledning av detta och efter diskussion med miljö- och byggförvaltningen har framkommit att ks-
beslut om regler för ansökan och fördelning av tomter bör hävas. 
Beslutet är fattat i kommunstyrelsen och behöver därför inte tas upp för hävning i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Regler för ansökan och fördelning av tomter inom Timrå kommun 
Protokollsutdrag ks § 213/2000 
Protokollsutdrag kf § 168/2019  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Hävning av ks-beslut § 6/2006 - Policy för inköp av el från elleverantör 
KS/2019:477 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 6/2006 – riskpolicy för inköp av el från elleverantör. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Vid översynen har framkommit att policyn är inaktuell och inte relevant för upphandling i dagsläget. 
Med anledning av detta och efter diskussion med upphandlingsenheten har framkommit att ks-beslut 
om riktlinjer bör hävas. 
Beslutet är fattat i kommunstyrelsen och behöver därför inte tas upp för hävning i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Policy för inköp av el från elleverantör 
Protokollsutdrag ks § 6/2006 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Hävning av ks beslut § 79/2002 - policy för bemötande och 
klagomålshantering i Timrå kommun 
KS/2019:483 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 79/2002 – policy för bemötande och klagomålshantering i Timrå 
kommun. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Vid översynen har framkommit att policyn är inaktuell och föråldrad. Med anledning av detta föreslår 
kommunledningskontoret att ks beslut om policy för bemötande och klagomålshantering hävs. 
Beslutet är fattat i kommunstyrelsen och behöver därför inte tas upp för hävning i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Policy för bemötande och klagomålshantering i Timrå kommun 
Protokollsutdrag ks § 79/2002 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Hävning av ks beslut § 8/1994 och § 5/2002 - fullmakt att företräda 
kommunen i rättsliga frågor 
KS/2019:486 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut §§ 8/1994 och 5/2002 – fullmakt att företräda kommunen i rättsliga 
frågor. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Då fullmakt att företräda kommunen i rättsliga frågor numera ingår i kommunstyrelsens fastställda 
delegationsordning bör rubr beslut hävas. Beslutet är taget i kommunstyrelsen och behöver således inte 
hävas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Författningssamling nr KS 25 d 
Protokollsutdrag ks § 5/2002 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Hävning av ks beslut § 178/2015 - fullmakt gällande bankkonton samt 
giron 
KS/2019:487 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 178/2015 – fullmakt gällande bankkonton samt giron 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Då fullmakt gällande bankkonton och giron numera ingår i kommunstyrelsens fastställda 
delegationsordning bör rubr beslut hävas. Beslutet är taget i kommunstyrelsen och behöver således inte 
hävas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Författningssamling nr KS 25 a 
Protokollsutdrag ks § 178/2015 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Hävning av ks beslut § 215/2015 - fullmakt att underteckna redovisning 
av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt 
KS/2019:488 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 215/2015 – fullmakt att underteckna redovisning av moms, 
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Då fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt numera ingår 
i kommunstyrelsens fastställda delegationsordning bör rubr beslut hävas. Beslutet är taget i 
kommunstyrelsen och behöver således inte hävas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Författningssamling nr KS 25 c 
Protokollsutdrag ks § 215/2015 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Hävning av ks beslut § 189 - fullmakt att motta och utkvittera till 
kommunen ankommande post, paket, värdeförsändelser mm 
KS/2019:489 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 189/2017 – fullmakt att motta och utkvittera till kommunen 
ankommande post, paket, värdeförsändelser mm. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Då fullmakt att motta och utkvittera till kommunen ankommande post, paket, värdeförsändelser mm 
numera ingår i kommunstyrelsens fastställda delegationsordning bör rubr beslut hävas. Beslutet är taget 
i kommunstyrelsen och behöver således inte hävas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Författningssamling nr KS 25 b 
Protokollsutdrag ks § 189/2017 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Hävning av ks beslut § 220/2016 - styrdokument krisberedskap Timrå 
kommun 2015-2018 
KS/2019:507 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Häva kommunstyrelsens beslut § 220/2016 – styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 november 2019 § 192, antagit program för trygghet och 
säkerhet i Timrå kommun 2020-2023. Som en följd av detta bör rubr beslut hävas. Det tidigare beslutet 
är taget i kommunstyrelsen och behöver således inte hävas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 
Ks beslut § 220/2016 
Kf beslut § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Hävning av kf beslut § 162/2016 - krisledningsplan för Timrå kommun 
KS/2019:474 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Häva kf:s beslut § 162/2016 – krisledningsplan för Timrå kommun 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 november 2019 § 192, antagit program för trygghet och 
säkerhet i Timrå kommun 2020-2023. Som en följd av detta bör rubr beslut hävas. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Krisledningsplan för Timrå kommun 
Protokollsutdrag kf § 162/2016 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Hävning av kf-beslut § 81/2015 - handlingsprogram för säkerhet och 
skydd i Timrå kommun 
KS/2019:475 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Häva kommunfullmäktiges beslut § 81/2015 – handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå 
kommun. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 november 2019 § 192, antagit program för trygghet och 
säkerhet i Timrå kommun 2020-2023. Som en följd av detta bör rubr beslut hävas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun 
Protokollsutdrag kf beslut § 81/2015 
Protokollsutdrag kf beslut § 168/2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Sammanträdesarvode för verksamhetsåret 2020 
KS/2019:494 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handllingarna. 
 
Ärendet 
Sammanträdesarvodet per sammanträde räknas upp utifrån genomsnittlig löneutveckling i Timrå 
kommun år 2019, 2,3 %, för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
Handlingsplan för budget i balans - december 2019 
KS/2019:522 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde 
redovisa vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt de får för de olika nämnderna enligt den 
handlingsplan för budget i balans som har tagits fram. Skriftligt underlag finns i respektive nämnds 
antagna budget- och verksamhetsplan 2020-2022. Efter genomgång i ledningsgrupp informerar 
kommunchefen kommunstyrelsen i januari om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas 
behandling av  budget och verksamhetsplan och vilken effekt det förväntas få för de olika nämnderna. 
Tillkommande åtgärder från föregående sammanträde presenteras även. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-10 om en Handlingsplan för budget i balans 2020, dnr 
KS/2019:397. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
Arbetsmiljöverket  Avslutsbrev 
KS/2019:319 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket har i avslutsbrev, den 29 november 2019, konstaterat att Timrå kommun bedöms 
uppfylla ställda krav. 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Gratifikanter 2019 
KS/2019:458 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat 
redovisning av gratifikanter 2019. 
Beslutsunderlag 
Gratifikanter 2019 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Målnr 2744-18 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
KS/2019:464 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningsrätten i Härnösand har den, 4 december 2019, beslutat i Målnr 2744-18, Kultur- och 
tekniknämnden i Timrå kommuns beslut den 31 maj 2018, § 65 och § 66. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Projekt Ung i Timrå 
KS/2019:520 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera 
projektet Ung i Timrå – på trygga och jämlika livsvillkor? under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 
Projektets syfte är att utifrån ett genusperspektiv fördjupa kunskapen om ungas upplevda (o)trygghet i 
Timrå kommun. Genom att ta del av ungas egna upplevelser och förslag till förändring kan projektets 
resultat användas i kommunens pågående arbete med att främja ungas livsvillkor. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Timrå kommun har, 2017-06-13 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet i syfte att stärka 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Avtalet gäller för åren 2018-2021. Enligt avtalet 
avsätter parterna 1 Mkr vardera per år för att finansiera förstudier och projekt inom prioriterade 
områden. Beslut om medel fattas löpande efter beredning och beslut i avtalets samverkansorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut för projekt Ung i Timrå – på trygga och jämlika livsvillkor? 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret, Britt-Louise Nyholm 
Kultur och Teknik, Bo Markusson 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Förstärkt föräldraskapsstöd - slutrapport 
KS/2019:491 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Slutrapport § 37 a-medel från Länsstyrelsen. Projektet förstärkt föräldraskapsstöd har slutredovisats till 
Länsstyrelsen. Timrå kommun har tillsammans med Sundsvalls kommun, Rädda Barnen och 
Studiefrämjandet genomfört insatsen. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport 
Utvärdering 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Taxor och avgifter 2020 - kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:468 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor 
och avgifter i den kommunala verksamheten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till taxor och 
avgifter 2020 att gälla fr o m 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 2020 
Protokollsutdrag KTN 191205 § 118 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
Remiss - Revisionsrapport "Granskning av strategiskt 
fastighetsunderhåll" - kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2018:339 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG genomförde 2018 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av kommunens 
strategiska fastighetsunderhåll. Rapportens syfte var att bedöma om kommunens rutiner kring 
identifiering, prioritering och genomförande av fastighetsunderhåll säkerställer ett bestående värde på 
kommunens anläggningar.  
 
Kultur- och tekniknämnden tog del av revisionsrapporten och beslutade om åtgärder som bör utföras 
och återrapporteras under 2019. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till återrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll” 
Återrapport av uppdrag 
Protokollsutdrag KTN 191205 § 119 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Kommittén för Årets Timråbo - Kultur- och tekniknämndens 
representation i kommittén samt förslag på ny present - kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2019:341 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Årets Timråbo är en utmärkelse som startade 1985 genom ett initiativ av de fyra hembygdsföreningarna 
i kommunen, Ljustorp, Tynderö, Hässjö och Wifstavarv. Föreningarna turas om att nominera en 
person som gjort sig förtjänt av utmärkelsen inom sitt respektive geografiska område. Nomineringen 
sker under hösten och personen kallas till en ceremoni och erhåller då ett tennfat med samtliga 
sockensigill ingraverade, samt kallas till en presentation på nationaldagsfirandet. Sammankallande i 
kommittén är en politiker från kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 på förvaltningens förslag att avsluta medverkan i 
kommittén för Årets Timråbo från och med 2020, biträda kommittén för Årets Timråbo att utse en 
kandidat för 2019 samt ersätta nuvarande minnesgåvor som Timrå kommun beställer och bekostar med 
en vas ur kommunens kollektion av gåvor för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 191205 § 120 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Utredning om Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet 
inom vård och omsorg 
KS/2019:512 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
På uppdrag av ekonomienheten har KPMG belyst konsekvenser av att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i Timrå kommun.  
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde att 2019-12-18 § 155  

1. Lägga ärendet till handlingarna 
2. Ta upp ärendet igen i februari med förhoppningen att fråga om hur ledning och styrning av 

nämnden och förvaltningen påverkas, hur verksamheten ska organiseras, samt om det påverkar 
LSS-utjämningen då har tydliggjorts. 

 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 155 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Socialnämndens rapport om samverkansområden inom 
kärnverksamheter 
KS/2019:72 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att samverkan ska ske med Sundsvall för att bibehålla eller förstärka 
kvaliteten samt bedriva de kommunala verksamheterna mer kostnadseffektivt. Kommunstyrelsen har i 
detta ärende anmodat socialnämnden att fortsätta dialogen om samverkansområden inom 
kärnverksamheterna och återkomma med rapport till kommunstyrelsen senast i december 2019. 
 
Socialförvaltningen rapporterar följande samverkan med Sundsvall inom verksamheten: 
 

Individ- och familjeomsorg 
Delar tjänst om stöd för våldsutövare i nära relation. 
Köper familjerådgivning av Sundsvall. 
Samarbetar kring rekrytering av familjehem. 
Köper missbruksvård och boende vid behov. 

 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 65 2018, Uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå (Dnr KS/2019:72) 
Kommunstyrelsen § 241 2019, Återrapportering av identifierade områden för fördjupad utredning 
samverkan Sundsvall-Timrå (KS/2019:72) 
Kommunstyrelsen § 257 2019, Prioriterade områden för samverkan Sundsvall-Timrå 
 
Beslutsunderlag 

- SN 2019-11-20 § 145 
- Vision 2025 -samverkansområden inom kärnverksamheter 

 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022 
KS/2019:510 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 
2019-12-18 § 160 att fastställa Verksamhetsplan och budget 2020-2022 enligt Kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 160 
 
Protokollsutdrag till 
Tf. Socialchef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2019 
KS/2019:386 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2019. Socialnämnden beslutade vid sammanträde  
2019-12-18 § 162 godkänna Uppföljning av intern kontroll 2019 – rapport och överlämna den till 
Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

- Uppföljning av intern kontroll 2019 – rapport 
- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 162 

 
Protokollsutdrag till 
Tf. Socialchef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Socialnämnden, Plan för intern kontroll 2020 
KS/2019:511 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2020. Socialnämnden beslutade vid sammanträde  
2019-12-18 § 163 anta Plan för intern kontroll 2020. 
 
Beslutsunderlag 

- Plan för intern kontroll 2020 
- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 163 

 
Protokollsutdrag till 
Tf. Socialchef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Miljö- och byggnadsnämnden, Plan för internkontroll 2020 
KS/2019:509 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har den, 16 december 2019 § 195, beslutat godkänna planen för 
internkontroll 2020. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Verksamhetsplan och budget 2020 - fördelning, Barn och 
utbildningsnämnden 
KS/2019:518 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har, den 18 december 2019 § 103, beslutat om verksamhetsplan och 
budget 2020 – fördelning. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Plan för internkontroll 2019, barn och utbildningsnämnden 
KS/2019:517 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har, den 18 december 2019 § 98 beslutat om uppföljningar av 
granskningar enligt plan för internkontroll 2019. 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Riksnormen för försörjningsstöd 2020 
KS/2019:508 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Riksnormen för försörjningsstöd 2020. Socialnämnden beslutade vid sammanträde  
2019-12-18 § 169 anta riksnormen för försörjningsstöd 2020, med tillägg för specificering av kostnader 
för livsmedel avseende vuxna att gälla från och med 2020-01-01. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 
 
Riksnormen specificerades tidigare av socialstyrelsen i olika delposter men sedan ett antal år tillbaka 
anges riksnormen som en helhet. Det kan dock ibland vara motiverat att endast bevilja kostnad för 
livsmedel, det rör sig då oftast om situationer där ekonomiskt bistånd beviljas för att nödsituation ska 
undvikas. Av praktiska skäl kan det då vara motiverat att ändå dela upp riksnormen avseende posten 
livsmedel, därför har en sådan uppdelning gjorts men utgångspunkt i den procentsats som framgår av 
socialstyrelsens tidigare uppdelning av riksnormens poster (se beslutsunderlag för ytterligare info). 
 
Beslutsunderlag 

- Riksnormen för försörjningsstöd 
- Skrivelse Tillägg till riksnorm för försörjningsstöd 2020 
- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 169 

 
Protokollsutdrag till 
Tf. Socialchef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Barn- och utbildningsnämnden redovisning av uppdrag inom området 
för samverkan Sundsvall-Timrå 
KS/2019:72 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utredningen om gemensam kostorganisation och rapporten om samverkan inom kärnverksamheterna, 
läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
1 Enligt kommunstyrelsens beslut 190820 § 257 punkt 1 gällande samverkan Sundsvall-Timrå ska en 
utredning genomföras gällande en eventuell gemensam kostorganisation. En gemensam 
kostorganisation ska genomföras om vi kan bibehålla eller förstärka kvaliteten samt bedriva de 
kommunala verksamheterna mer kostnadseffektivt. 
  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i den utredningen konstaterat att det inte finns något utrymme 
för en gemensam kostorganisation i dagsläget, det skulle inte bli kostnadseffektivt och förvaltningen 
kan inte heller se att det skulle hjälpa till att bibehålla eller förstärka kvaliteten utan ökade kostnader.  
 
2 I kommunstyrelsen beslut 190820 § 257 punkt 3 anmodades barn- och utbildningsnämnden att ha 
dialog om samverkansområden inom våra kärnverksamheter och återkomma med en rapport till 
Kommunstyrelsen senast i december 2019.  
 
I rapporten redovisas samverkansområdena fjärrundervisning och gemensamt antagningskansli inför 
antagning till gymnasieskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Utredning gemensam kostorganisation 
Rapport samverkan kärnverksamheter 
BUN § 68 Redovisning av uppdrag inom området för samverkan Sundsvall- Timrå 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Internkontrollrapport 2019 - AB Timråbo 
KS/2019:478 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
AB Timråbo har i beslut den, 19 november 2019 § 87, godkänt internkontrollrapport 2019. 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Internkontroll 2019 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2019:505 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 13 december 2019 § 309, beslutat om internkontroll 2019. 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Verksamhetsplan 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2019:506 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 13 december 2019 § 308, beslutat om: Verksamhetsplan 2020. 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Cirkulär 19:50, Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser 
m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
KS/2019:462 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 4 december 2019, i cirkulär 19:50 informerat om 
Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:50 med tillhörande bilagor 
 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Cirkulär 19:51 - Överenskommelse om Krislägesavtal med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
KS/2019:485 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 12 december 2019, i cirkulär 19:51 informerat om: 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:51 med tillhörande bilagor 

 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Cirkulär 19:52 - Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och 
omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna 
bestämmelser m.m. 
KS/2019:463 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 4 december 2019, i cirkulär 19:52 informerat om: 
Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i 
Allmänna bestämmelser m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:52 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
Cirkulär 19:53, Överenskommelse om prolongering av 
Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och 
ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 
KS/2019:461 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 4 december 2019, i cirkulär 19:53 informerat om: 
Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) 
och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:53 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Cirkulär 19:55 - Kompletterande information i anledning av höjd 
avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 
2020 
KS/2019:472 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 10 december 2019, i cirkulär 19:55 informerat om: 
Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS 
fr.o.m. den 1 januari 2020 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:55 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Cirkulär 19:56 - Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar 
fackförbundet Akavia 
KS/2019:500 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 17 december 2019, i cirkulär 19:56 informerat om: Jusek och 
Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:56 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Cirkulär 19:57 - Omsorgsprisindex (OPI) 
KS/2019:495 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 16 december 2019, i cirkulär 19:57 informerat om: 
Omsorgsprisindex (OPI). 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:57 med tillhörande bilagor. 
 
 

  



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Cirkulär 19:60 - Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift 
samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021 
KS/2019:515 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 20 december 2019, i cirkulär 19:60 informerat om: Slutligt 
utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:60 med tillhörande bilagor. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

56 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Cirkulär 19:61 - AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020 
Viktig information från SKR och Sobona 
KS/2019:498 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 16 december 2019, i cirkulär 19:61 informerat om: AFA:s 
styrelse har beslutat om premier för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:61 med tillhörande bilagor. 
 
 

  



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 
2016–2021 
KS/2019:501 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 17 december 2019, i cirkulär 19:62 informerat om: Avtal om 
musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021. 
 
 

  



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Cirkulär 19:63 - Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått 
samman med Unionen 
KS/2019:504 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 18 december 2019, i cirkulär 19:63 informerat om: Skogs- 
och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen 
 
 
 

  



 
Protokoll 

59 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Cirkulär 19:64 från SKR - Höjd åldersgräns, ålderpension samt riktålder 
KS/2019:514 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 20 december 2019, i cirkulär 19:64 informerat om: Höjd 
åldersgräns, ålderpension samt riktålder. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:64 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Cirkulär 19:65 från SKR - Ändringar i KAP-KL, förlängt arbetsliv 
KS/2019:513 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 20 december 2019, i cirkulär 19:65 informerat om: Ändringar 
i KAP-KL, förlängt arbetsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:65 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2019 § 61 Yttrande Svar på begäran om samråd 
från Lantmäteriet angående 
ledningsrättsförrättning i 
Bye och Gåsnäs. 

KS/2019:443 

KS DEL/2019 § 62 Kommunchefen Fullmakt att mottaga och 
utkvittera till kommunen 
ankommande post, paket 
och värdeförsändelser m.m 

KS/2019:493 

KS DEL/2019 § 63  Beslut om 
belägenhetsadress samt 
lägenhetsnummer enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378)10-11§§ 

KS/2019:497 

KS DEL/2019 § 64  Beslut om 
belägenhetsadress samt 
lägenhetsnummer enligt lag 
om lägenhetregister (SFS 
2006:378)10-11§§ 

KS/2019:496 

KS DEL/2019 § 65 Miljö- och byggchef Köpehandlingar och avtal 
om exploateringsbidrag 
upprättas och undertecknas 
för fastigheten Strand 5:149 

KS/2019:405 

KS DEL/2019 § 66 Kommunchefen Överklagan av 
Kammarrättens i 
Linköpings dom med 
målnummer 3304-19 

KS/2019:274 

KS DEL/2019 § 67 Kommunchefen Fastställa Krisledningsplan 
för Timrå kommun 2020-
2023 

KS/2019:521 

KS DEL/2019 § 68 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef KS/2019:524 
 
 

  



 
Protokoll 

62 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2019:8 e-post Överförmyndarnämnden Mitt. 2019-2022, 

ledamöter m.m. 
2019-11-22 

KS/2019:8 bilaga till Överförmyndarnämnden Mitt 2019 - 2022, 
ledamöter m.m. 

2019-11-22 

KS/2019:8 e-post, Införande av IPv6-adressering för er 
verksamhet, Post- och telestyrelsen (PTS) 

2019-11-22 

KS/2019:8 bilaga till Införande av IPv6-adressering för er 
verksamhet - 2019-11-21 - dnr 19-8159, Post- och 
telestyrelsen (PTS) 

2019-11-22 

KS/2019:8 Cirkulär 19:43, Avtal om kopiering av noter och 
sångtexter inom de kommunala musikkulturskolorna 
för kalenderåren 2020-2022  Viktig information från 
SKL 

2019-11-27 

KS/2019:8 BUN § 69 Dokumenthanteringsplan 2020 -
Digitalisering av handlingar 

2019-11-27 

KS/2019:8 Protokoll Överförmyndarnämnden MITT 2019-11-
22 

2019-12-02 

KS/2019:21 2019-11-18 Protokoll 5 TVAB 2019-12-03 
KS/2019:17 Sammanträdesprotokoll direktion 2019-11-08, 

Medelpads Räddningstjänstförbund 
2019-12-03 

KS/2019:8 Cirkulär 19:44, Sveriges Kommuner och Regioner 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 
2020  

2019-12-03 

KS/2019:8 Cirkulär 19:45, Sveriges Kommuner och Regioner, 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL år 2020   

2019-12-03 

KS/2019:8 Cirkulär 19:46, Sveriges Kommuner och Regioner, 
Ersättningar för kontaktfamiljerstödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2020   

2019-12-03 

KS/2019:8 Sprid Domstolsverkets nyhetsbrev nummer 6, Inför 
Nämndemannavalet 2019 

2019-12-05 

KS/2019:8 bilaga till Sprid Domstolsverkets nyhetsbrev nummer 
6, Inför Nämndemannavalet 2019 DV 3 2019 

2019-12-05 

KS/2019:8 Dokumenthanteringsplan 2020 kultur- och 
tekniknämnden 

2019-12-06 

KS/2019:8 KTN § 117 Dokumenthanteringsplan 2020 2019-12-06 
KS/2019:8 Dokumenthanteringsplan 2020 2019-12-06 



 
Protokoll 

63 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-01-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2019:8 Välkommen till Kommuninvest Medlemssamråd 2019-12-10 
KS/2019:8 Cirkulär 19:54 - Sveriges Kommuner och Regioner 

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler 
med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)   

2019-12-10 

KS/2019:8 e-post Meddelande (182019) från SKRs styrelse om 
Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler 

2019-12-13 

KS/2019:8 bilaga till Meddelande (182019) från SKRs styrelse 
om Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler Samverkansregler dnr 19/00013 

2019-12-13 

KS/2019:8 Kollektivtrafiken Västernorrland 
Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-13 
Beslutsexpediering § 204 Genomförande av 
upphandling av särskild persontrafik 

2019-12-16 

KS/2019:8 Boverket, till ansvarig förvaltning för plan- och 
byggfrågor Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019 dnr 
1228/2019 

2019-12-16 

KS/2019:8 bilaga till Boverket till ansvarig förvaltning för plan- 
och byggfrågor Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019 
dnr 1228/2019 Handledning till Plan-, bygg- och 
tillsynsenkäten 2019 

2019-12-16 

KS/2019:8 bilaga till Boverket till ansvarig förvaltning för plan- 
och byggfrågor Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019 
dnr 1228/2019 Överblick av enkätfrågor PBTE 2019 

2019-12-16 

KS/2019:8 Överförmyndarnämnden Mitt 
Sammanträdesprotokoll 2019-12-13 

2019-12-18 

KS/2019:8 Cirkulär 19:48 Sveriges Kommuner och Regioner, 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård   

2019-12-18 

KS/2019:8 Dokumenthanteringsplan 2020 Miljö+bygg 2019-12-20 
KS/2019:8 SN § 165 Revidering av Dokumenthanteringsplan 2019-12-20 
KS/2019:8 Socialnämndens dokumenthanteringsplan 2019-12-20 
KS/2019:8 Beslut MBN § 193 191216 2019-12-20 
KS/2019:8 Dokumenthanteringsplan SN 2019-12-20 
KS/2019:8 Beslutsexpediering § 211 reviderad 

sammanträdesplan 
2019-12-20 

KS/2019:8 Protokoll med bilagor 2019-12-20 
KS/2019:8 Beslutsexpediering § 209 Varumärkesplan 2020-2022 2019-12-20 
KS/2019:8 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 

2020, utfall 
2019-12-20 

KS/2019:8 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, 
utfall, år 2020 - kommunen 

2019-12-20 

KS/2019:8 Regionstyrelsen § 351 Framtagande av regional 
bredbandsstrategi 

2019-12-22 
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