
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.00 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 129-147,149-171 
Tony Andersson (M) ordf § 148 
Mari Eliasson (S) §§ 129-147,150-171 
Bengt Nilsson (S) §§ 129-140,142-144,146-171  
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Johanna 
Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) §§ 129-139,141-142,144-147,149-171 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) §§ 129-143,145,,149-171 
Niklas Edén (C) 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S) §§ 
141,145 och istället för Stefan Dalin (S) § 148 och istället för 
Mari Eliasson (S) § 149 
Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) § 
148 
Oskar Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) 
§§ 144,146-147 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) §§ 
140,143,148 och istället för Oskar Andersson (M) §§ 144,146-
147 
 

Övriga närvarande 
 

Björn Könberg (S), ersättare §§ 129-140,142-144,146-147,150-
171  
Annika Söderberg (S), ersättare §§ 129-147,149-171 
Lars Kempe (S), ersättare 
Lisbeth Eklund (S), ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 129-139,141-142,145,149-171 
Oskar Andersson (M), ersättare §§ 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 

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

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret  8 april 2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S) ordf §§ 129-147,149-171 
 
 
……………………………………………………. 
Tony Andersson (M) ordf § 148 

Helene Olofsson, sekreterare 
 
 
………………………………………………………….. 
Ulf Lindholm (SD) justerare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S) justerare §§ 129-147,150-171 Annika Söderberg (S) justerare § 148  
 

…………………………………………………….. 
Björn Könberg justerare § 149 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-04-07 

Anslaget uppsatt den 
2020-04-09 

Anslaget nedtas den 
2020-05-04 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§129-§171 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 7 april 2020 
Sammanträdet öppnas § 129 
Anteckna närvarande § 130 
Mötets former och genomförande § 131 
Utse justerare § 132 
Fastställa ärendelista § 133  
Förstudier av nya förskolor § 134 
Personal och hälsobokslut 2019 § 135 
Lönepolicy - förslag till revidering § 136 
Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser § 137 
Remissvar från socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och 
omsorg § 138 
Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns medverkan under år 2020 § 139 
Timråbo nyproduktion i Söråker § 140 
Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB § 141 
Årsredovisning 2019, Timrå kommun § 142 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 AB Timråbo § 143 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 MittSverige Vatten  
och Avfall AB § 144 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Timrå Vatten AB § 145 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Fastigheter AB § 146 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Flygplats AB § 147 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Centrum AB § 148 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Wifsta Water AB § 149 
Ägardirektiv ServaNet AB § 150 
Aktieägaravtal ServaNet AB § 151 
Bolagsordning Servanet AB § 152 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning mars 2020 § 153 
Medborgarförslag - Övergångsställe/hastighetsbegränsning utmed väg 331 i Bergeforsen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut § 154 
Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan korsar Prästgatan - Kultur- och 
tekniknämndens beslut § 155 
Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga fastigheter och utanför - Kultur- 
och tekniknämndens beslut § 156 
Information - småhustomter i mindre kluster (strötomter) § 157 
Anmälan av beslut om projekt IoT Testbäddar § 158 
Information om Krisledningsplan för Timrå kommun § 159 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder § 160 
Information om uppdragshantering på grund av arbetsanhopning med anledning av Covid-19 § 161 
Slutredovisning av aktivitetsplan 2019 - samverkan mellan kommun och polis § 162 
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för 
maskiner 2020-2027 - Kultur- och tekniknämndens beslut § 163 
Protokollsutdrag KTN 200312 § 23 Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån 
Policy för lokalanvändning - Kultur- och tekniknämndens beslut § 164 
Information - Markundersökningar Söråker § 165 
Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som 
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus § 166 
Cirkulär 20:12 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus § 167 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro § 168 
Cirkulär 20:14 - Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt 
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus § 169 
Anmälan av delegationsärenden § 170 
Anmälan av informationsärenden § 171 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. 
 
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Mari Eliasson (S) och Ulf Lindholm (SD) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 8 april 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Förstudier av nya förskolor 
KS/2020:134 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i Bergeforsen 
och Böle/Tallnäs. Samt inhämta barn- och utbildningsnämndens förslag på lämpliga platser 
med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö. Förstudierna ska finansieras 
inom nämndens budgetram för 2020.  

 
2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med kultur- och tekniknämnden och 

AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta gamla skola) ska kunna utvecklas till ett 
attraktivt boendeområde. 

 
3. För finansiering av KLK:s del av utredningen rörande Vivsta 19:1 anslås 100 000:- från 

kommunstyrelsen budgetpost ”Oförutsedda utgifter”. 
 

4. Utredningen gällande Vivsta 19:1 ska presenteras för kommunstyrelsen i september 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt tidigare beslutade rapporter om lokalresursplanering, KF 2020-02-24, § 12, har kultur- och 
tekniknämnden, 2020-03-12, § 24, framställt begäran om förstudiemedel för att kunna lämna förslag på 
nya förskolor i olika kommundelar. Efter genomförda förstudier kommer nämnden att återkomma med 
förslag på investeringar i specifika anläggningar som kommer att behandlas i kommande budgetprocess. 
 
I budget för kommunstyrelsens oförutsedda behov finns fn 700 tkr tillgängligt. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i Bergeforsen och 
Böle/Tallnäs. Förstudierna ska finansieras inom nämndens budgetram för 2020. 
2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB 
Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivstagamla skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt 
boendeområde. 
3. För finansiering av KLK:s del av utredningen rörande Vivsta 19:1 anslås 100 000:- från 
kommunstyrelsen budgetpost ”Oförutsedda utgifter”. 
4. Utredningen gällande Vivsta 19:1 ska presenteras för kommunstyrelsen i september 2020. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår ett tillägg till Stefan Dalins (S) beslutsförslags punkt 
1: Att kultur- och tekniknämnden inhämtar barn- och utbildningsnämndens förslag på lämpliga platser 
med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M) och Niklas Edéns (C) förslag till 
beslut. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och tekniknämnden 200312 § 24 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Personal och hälsobokslut 2019 
KS/2020:115 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna Personal- och hälsobokslut 2019. 
 

2. Delge kommunfullmäktige Personal- och hälsobokslut 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Varje år sammanställs en rapport för Timrå kommun med inriktning på statistik inom personalområdet. 
Denna rapport avser år 2019. Delar av redovisningen ingår även i kommunens årsredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
Personal och hälsobokslut 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Lönepolicy - förslag till revidering 
KS/2020:116 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna revidering av Lönepolicy för Timrå kommun 
____ 
 
Ärendet 
 
Följande är reviderat; 

• Från 4 till 3 lönekriterier 
• ”Grand-parent” princip – förankra löneändringar hos överordnad chef 
• Tidplan utflyttad – fristående dokument 
• Inget extra chefskriterium – ej aktuellt i dagsläget utan alla medarbetare bedöms utifrån samma 

lönekriterier 
• Mindre redaktionella ändringar 

 
Revideringen är förankrad i ledningsgrupp samt med central samverkansgrupp. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Fastställd av kommunstyrelsen 2016-11-08 § 236 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad lönepolicy 
Nuvarande lönepolicy 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamling 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser 
KS/2019:469 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2019 för Per Bergmans donationsstiftelse, August 
Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse. 

 
2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna 

årsredovisningarna till revisionen. 
 

3. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade 
donationsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt 
stiftelselagen. Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 
1.500.000 kr. De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är Per 
Bergmans Donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är 
bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att 
föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en 
årsredovisning. Årsredovisningar för 2019 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är 
kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS § 341/18. Om stiftelsen är skyldig att upprätta 
årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen 
Bunsows hjälpstiftelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Remissvar från socialnämnden om bolagisering av kommunens 
utförarverksamhet inom vård och omsorg 
KS/2019:372 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Förlänga socialnämnden svarstid för remissvar rörande en eventuell bolagisering av kommunens 
utförarverksamhet inom vård och omsorg till september 2020. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG-rapporten ”Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg” 
beskriver och jämför bolagiseringen av kommunens vård- och omsorgsverksamhet i Höganäs och 
Sollentuna kommuner. Syftet med rapporten har varit att belysa ekonomiska konsekvenser samt 
kvalitativa för- och nackdelar med en bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten.  
 
Jämte det har kommunens ekonomienhet undersökt om Timrå kommun kan bolagisera sin 
utförandeverksamhet inom vård och omsorg samt om en bolagisering innebär ökade ekonomiska 
vinster genom den sk särskilda momsersättningen.  
 
Tillsammans utgör ovannämnda rapporter underlag för ett inriktningsbeslut i frågan om bolagisering. 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till 
inriktningsbeslut till kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden i kommunstyrelsen har begärt tid för att behandla frågan i partigrupperna innan 
uppdraget återrapporteras. I avvaktan på det har frågan remitterats till socialnämnden för att få 
tillkommande uppgifter för inriktningsbeslutet. 
 
Socialnämnden har med sitt remissvar lämnat en utredning samt synpunkter från fackliga företrädare 
och föreslår en förlängd svarstid för att inkomma med kompletterande förslag om vilken modell för 
organisation samt ledning och styrning som skulle kunna vara lämplig för bolagisering av vård och 
omsorg inom Timrå kommun. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Förlänga socialnämnden svarstid för remissvar 
rörande en eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg till 
september 2020. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2019-10-15 § 328  
KS 2019-11-12 § 382 
KS 2019-12-10 § 413 
KS 2020-02-04 § 63 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
-SN 2020-03-17 § 26, Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg -
Remissvar 
-Remissvar, Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg, daterad 2020-02-28  
-Skriftliga synpunkter angående en eventuell bolagisering från fackförbundet Vision 
-Synpunkter och frågor gällande bolagisering för delar av socialförvaltningens verksamheter –
Kommunal 
-Synpunkter angående ev bolagisering av verksamhet inom vård och omsorg i Timrå kommun -Sveriges 
Arbetsterapeuterna + Fysioterapeuterna 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns medverkan under år 2020 
KS/2020:142 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna att Timrå kommun deltar i projekt Glokala Sverige under 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige år 2019 är avslutat. Timrå kommun behöver nu 
ta ett beslut om deltagande under år 2020.   
 
Timrå kommuns ledningsgrupp är positiva till fortsatt deltagande i projekt Glokala Sverige. Detta då 
det kommer att ge oss stöd för att kommunicera och engagera för Agenda 2030 vidare i våra 
verksamheter. Nytt för 2020 är att verktyg för att nå ut till invånare och andra lokala aktörer även 
kommer att finnas med vilket näringslivskontoret tidigare efterlyst och välkomnar. Ett deltagande 
stödjer även kommunens arbete med de globala målen i linje med ny styrmodell samt fortsatt 
nätverkande regionalt och nationellt. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS beslöt 2019-01-15 §13 att delta i projekt Glokala Sverige under 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Underliggande tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Marie Blumenberg 
Christian Söderberg 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Timråbo nyproduktion i Söråker 
KS/2019:523 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna Timråbos plan för nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande 
träbyggnadsstrategi.  

 
2. En utökning av Timråbo borgensram till 600 mnkr. 

____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Patrik Eriksson 
(T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 

Ärendet 
Timråbo har enligt uppdrag från styrelsen utrett möjligheten till en nyproduktion av bostäder i Söråker. 
För att leverera mot gällande bostadsförsörjningsmål, 50 nya lägenheter fram till 2024, är det viktigt att 
tidigt denna mandatperiod besluta om ett genomförande. I bifogat PM redovisas bolagets syn på 
nyproduktion i Söråker. 
Timråbo genomförde under november 2019 en kundundersökning till personer som bor i Söråker med 
omnejd. Kundundersökning gällde en tänkt nyproduktion i Söråker. Intresset har varit stort och 
närmare 700 svar har inkommit till Timråbo. 
Under förutsättning att en nyproduktion ska levereras under mandatperioden är Söråker som ort det 
bästa och det snabbaste alternativet. Boendestandard gällande t ex hiss är i stort sett obefintligt och 
samtliga hus inom Söråker håller ungefär samma lägenhetsstandard. Den risk som bedöms vara störst 
är intern konkurrens, där Timråbohyresgäster väljer att flytta till nyproduktion och därmed lämnar sin 
gamla lägenhet. 
Timråbo förordar en nyproduktion i Söråker enligt folkboendemodellen och ramavtalsavrop via SABO. 
För att finansiera en nyproduktion föreslås i första hand att sälja lämpliga fastigheter till ett värde av 30-
40 mnkr och upplåning av resterande medel via Kommuninvest. I andra hand föreslås en upplåning av 
80 miljoner kronor. Borgensramen bör senast under 2021 utökas till 600 miljoner kronor. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat över ärendet till remiss till miljö och byggnadskontoret och 
planarkitekten ger ett positivt utlåtande till att gå vidare med en byggnad som inte är i trä. 
Ekonomienheten ser inte utökad borgensram som något som hindrar att man bygger dessa bostäder. 
Om man däremot måste bygga i trä så ser det enligt redovisade kalkyler svårt att få en bra ekonomi i 
projektet. Kommunledningskontoret står bakom Timråbo förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Jämförande projektkalkyler  Söråker Nybyggnad dat 2019-11-27 
Bilaga 2 Jämförande projektkalkyler Förkortad sammanställning-Söråker 
Bilaga 3 Tidplan Genomförande vision Söråker – SWECO dat 2019-11-27 
Bilaga 4 Tidplan Genomförande Vision Söråker TE- SABO punkthus 
Bilaga 5 Kundundersökning Söråker 20191128 
Bilaga 6 Värdering Söråker 2019 
PM Nyproduktion Söråker till KF 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokoll 20191211§99 
Tjänsteskrivelse Timråbo nyproduktion Söråker 
Remissvar nyproduktion Söråker kopplat till träbyggnadsstrategi 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB 
KS/2020:114 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 107,0 mnkr därpå löpande ränta och 
kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på 
skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. 

 
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 9 

____ 
 
Bengt Nilsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Björn Könberg (S) 
tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har i styrelsebeslut 2019-11-18, § 38, uppdragit åt VD att hos Timrå kommun ansöka 
om utökad borgen upp till 107 mnkr från nuvarande beslutade nivå om 81,5 mnkr. Bolaget anför som 
skäl för begäran att bolaget har krav på ökad investeringsnivå till följd av hållbarhetskrav mm. Bolaget 
har en checkkredit som inte är tillräcklig för att klara även variationer i in- och utbetalningsströmmar 
när investeringsnivåerna ökar. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Timrå Vatten AB 2020-03-02 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Årsredovisning 2019, Timrå kommun 
KS/2019:466 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa årsredovisningen 2019 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning 2019. 

 
2. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, skall 

ske under åren 2020-2022.  
 

3. Godkänna handlingsplan för återställande av balankravsresultat enligt redogörelse i 
förvaltningsberättelsen. 

 
4. Överlämna årsredovisning 2019 till revisionen. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2019 för kommunen inkl 
sammanställd redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi. 
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till -15,8 mnkr vilket är 43,3 
mnkr bättre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid 
fastighetsförsäljning om 12,5 mnkr, totalt belopp att återställa är 28,3 mnkr. 
Under 2019 har verksamhetens nettokostnader ökat och uppgick till 101,5% av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av kommunen 
uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Kommunen klarar inte kommunallagens balanskrav 2019. Kommunen uppnår helt eller delvis en 
mindre del av de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god 
ekonomisk hushållning inte har uppnåtts. 
 
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till -26,6 (-59,2) mnkr inkl inklusive 
bokslutsdispositioner 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
AB Timråbo 
KS/2020:21 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och -fastställer 
resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Patrik Eriksson 
(T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
MittSverige Vatten och Avfall AB 
KS/2020:22 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och Avfall AB följer revisionens 
förslag och -fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Oskar 
Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) men anses jävig och då tjänstgör Patrik 
Eriksson (T) istället för Oskar Andersson (M). 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Timrå Vatten  AB 
KS/2020:26 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och fastställer 
resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Bengt Nilsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Björn Könberg (S) 
tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Fastigheter AB 
KS/2020:23 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Oskar 
Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) men anses jävig och då tjänstgör Patrik 
Eriksson (T) istället för Oskar Andersson (M). 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Fastigheter AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Flygplats AB 
KS/2020:24 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Oskar 
Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) men anses jävig och då tjänstgör Patrik 
Eriksson (T) istället för Oskar Andersson (M). 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Centrum AB 
KS/2020:19 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  
 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson (M) 
tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Centrum AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Wifsta Water AB 
KS/2020:18 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta Water AB följer revisionens förslag och fastställer 
resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Björn Könberg (S) 
tjänstgör istället för Mari Eliasson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Wifsta Water AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Ägardirektiv ServaNet AB 
KS/2020:149 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna ägardirektiv för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Bolaget har nu översänt nytt aktieägardirektiv utifrån förändrad ägarstruktur. 
 
Beslutsunderlag 
Aktieägadirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Aktieägaravtal ServaNet AB 
KS/2020:150 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna aktieägaravtal för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Kommunen har nu förvärvat 5 aktier, aktieinnehavet uppgår nu till 255 st. Bolaget har nu översänt nytt 
aktieägaravtal.  
 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal ServaNet AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
Bolagsordning Servanet AB 
KS/2020:151 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna bolagsordning för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Bolaget har nu översänt ny bolagsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning ServaNet AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning mars 2020 
KS/2020:143 
 
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 april om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas 
åtgärder i genomförandet av budget och verksamhetsplan 2020 och vilken effekt det förväntas få. 
Tillkommande åtgärder från föregående sammanträde presenteras även. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 om en Handlingsplan för budget i balans 2020, dnr 
KS/2019:397. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Medborgarförslag - Övergångsställe / hastighetsbegränsning utmed väg 
331 i Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:399 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende övergångsställe/hastighetsbegränsning utmed väg 331 i 
Bergeforsen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande från Trafikverket 
Protokollsutdrag KTN 200312 §18 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där 
Sikgatan/Centralgatan korsar Prästgatan - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
KS/2019:525 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende att anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan 
korsar Prästgatan.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200312 §19 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga 
fastigheter och utanför - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:460 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga 
fastigheter och utanför. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200312 §20 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Information - småhustomter i mindre kluster (strötomter) 
KS/2020:131 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige avsatte i verksamhetsplanen 200 000 kr för ”småhustomter i mindre kluster”.  
Samhällsenheten har under några månader arbetat aktivt med detta genom att inventera kommunägd 
mark i attraktiva lägen där detaljplan saknas. I ett första skede har samhällsenheten funnit fyra möjliga 
lägen. 
 
De fyra lägena finns i Solbacken (1-3 st), Söråker (2-4 st), Forsmon (1-2 st) och Bergeforsen (1 st), se 
kartbilaga 1-3. Dessa lägen har stämts av med mäklare som bedömt deras attraktivitet i nämnda 
ordning. Inget av alternativen bedömdes som oattraktivt. 
 
Såväl Bergeforsen som Forsmon tillskapas genom att flytta en befintlig lekpark. Samtal har förts med 
kultur- och teknikförvaltningen som har uppskattat kostnader för flytt och uppdatering av 
lekutrustning. Det är viktigt att påtala att lekparkerna INTE försvinner. De flyttas och uppdateras. I 
Bergforsen flyttas den cirka 300 m och i Forsmon antingen 10 meter eller 200 meter, se röda ringar i 
kartbilaga 1. Totalt sett borde ett genomförande av nybyggnation och flytt samt uppdatering av 
lekutrustning innebära en standardhöjning för området. 
 
Läget i Söråker, utefter Nya Söråkersgatan, förutsätter byggnation av infartsväg. Detta har diskuterats 
med kultur och teknik som bedömt att förslaget är genomförbart ur den aspekten. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan 2020-2022 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2020-2022 
Vision 2025 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Anmälan av beslut om projekt IoT Testbäddar 
KS/2020:146 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera 
projektet IoT Testbäddar under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. 
 
Den snabba teknikutvecklingen, nya innovationer, Internet of Things (IoT) och digitalisering leder till 
grundläggande förändringar av industri och samhälle. För att kunna använda de möjligheter som finns 
behövs tillgång till kunskap och infrastruktur.  
 
Samverkansprojektet IoT Testbäddar syftar till att etablera struktur och arbetssätt för testbäddar i 
regionen inom smart industri och smarta samhällen för att accelerera utvecklingen inom IoT. Inom 
testbädden mot smarta samhällen ingår fyra koncept som ska utvecklas mellan Mittuniversitetet och 
kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall och Örnsköldsvik. För Timrå handlar det om en testmiljö 
som utforskar och verifierar IoT-baserade metoder på kommunala boenden som underlag för att öka 
trygghet, planera och utföra verksamhet samt utveckla framtidens boenden. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Timrå kommun har, 2017-06-13 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet i syfte att stärka 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. 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 IoT Testbäddar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialförvaltningen, Sara Grape Junkka och Linda Gyllenqvist 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Information om Krisledningsplan för Timrå kommun 
KS/2019:521 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun. Av 
programmet framgår vem som ansvarar för vilka styrdokument under programmet. Enligt programmet 
ansvarar kommunchefen för att fastställa Krisledningsplan för kommunen. Krisledningsplanen 
fastställer organisation och arbetsformer vid kris och höjd beredskap. Ansvaret för planens upprättande 
följer delegationen från kommunstyrelsen till kommunchefen att besluta om förvaltningens 
organisation, 5.4 enligt Delegationsordning fastställd av kommunstyrelsen 2019-04-09 § 130, gäller fr o 
m 2019-04-11 med vidaredelegationsbeslut 2019-09-13. Den tidigare krisledningsplanen har upphävts 
av kommunstyrelsen i separat ärende och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Krisledningsplan för Timrå kommun 2020-2023. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 

 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Information om uppdragshantering på grund av arbetsanhopning med 
anledning av Covid-19 
KS/2020:136 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om hur Timrå kommun arbetar med den operativa 
hanteringen av den kris och samhällsstörning som Covid-19 innebär. I detta ärende informeras även 
om hur uppdragshanteringen påverkas och hur den ska hanteras under 2020 för att klara av 
arbetsanhopningen. I förhållande till ursprunglig plan krävs förskjutningar i redovisningen och 
anpassning av omfattningen på utredningsuppdrag. För att utifrån situationen vara flexibel i 
hanteringen med beaktande av att det råder osäkerhet om när verksamheten kan återgå till normalläge, 
lämnas en muntlig redovisning av bedömda konsekvenser och förslag till hantering. Kommande 
månaders utveckling kan komma att påverka denna bedömning igen. För verksamheten i stort 
återkommer förvaltningsorganisationen med en samlad bedömning i kvartalsrapporten 2020. Denna 
redovisning avgränsas till uppdragshanteringen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Den 20 mars 2020 informerades kommunstyrelsen om åtgärder som vidtagits och planeras för att 
hantera Covid-19, KS 2020 § 126. 
 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022, KF 2019 § 186 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll KF § 186 2019, Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Slutredovisning av aktivitetsplan 2019 - samverkan mellan kommun och 
polis 
KS/2020:98 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret och polisen har inkommit med slutredovisning av aktivitetsplan 2019 
kopplad till samverkansavtal och medborgarlöfte. 
 
Beslutsunderlag 
Aktivitetsplan + bilaga 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Polismyndigheten 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, 
vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2020-2027 - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:132 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 anta förvaltningens förslag till underhållsplan för 
Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2020-2027. 
 
Beslutsunderlag 
Underhållsplan gator 
Underhållsplan konstbyggnader 
Underhållsplan vägräcken 
Utbytesplan maskiner 
Protokollsutdrag KTN 200312 §22 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Protkollsutdrag KTN 200312 §23 Rapport avseende kultur- och 
teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning - Kultur- 
och tekniknämnens beslut 
KS/2020:133 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 anta Policy för lokalanvändning. Enligt policyn ska kultur- och 
teknikförvaltningen bland annat samordna och bevaka alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga 
förvaltningar i kommunen.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 godkänna förvaltningens rapport över förvaltningens 
arbete hittills utifrån policyn. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 190611 §230 
Policy för lokalanvändning 
Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån Plicy för lokalanvändning 
Protokollsutdrag KTN 200312 §23 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Information - Markundersökningar Söråker 
KS/2020:145 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun planerar att bygga förskola i Söråker. I området har Söråkers trädgårdsskola bedrivit 
verksamhet mellan 1931 och 1966. I samband med kommunens planeringsarbete har det påträffats 
förhöjda halter av metaller. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-03-16 § 46 att: 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

2. Påbörja markundersökningarna till en kostnad av upp till 100.000 kr. 
 

3. Vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 2020-03-16 § 46 
Miljöteknisk markundersökning Söråker 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
KS/2020:121 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 9 mars 2020, i cirkulär 20:11 informerat om:  
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:11 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Cirkulär 20:12 - Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
KS/2020:124 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 11 mars 2020, i cirkulär 20:12 informerat om: 
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:12 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 
KS/2020:128 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 12 mars 2020, i cirkulär 20:13 informerat om:  
Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:13 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Cirkulär 20:14 - Överenskommelse om undantag från överläggnings-
skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, 
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 
KS/2020:129 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 13 mars 2020, i cirkulär 20:14 informerat om: 
Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 
BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:14 med tillhörande bilagor. 
 
 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KS DEL/2020 § 4 Kommunchef Revidering av 

Krisledningsplan för Timrå 
kommun 2020-2023 

KS/2019:521 

KS DEL/2020 § 5 Kommunchefen Samverkan med Timrå 
kommun - EU-samordnare 

KS/2020:74 

KS DEL/2020 § 6 Kommunchefen Ombud ansökan statsbidrag 
Socialstyrelsen 

KS/2020:83 

KS DEL/2020 § 7 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Intyg om stöd för 
Mittuniversitetets ansökan 
om att få inrätta ett 
civilekonomprogram 

KS/2020:90 

KS DEL/2020 § 8 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
delar av februari och mars 
2020 

KS/2020:91 

KS DEL/2020 § 9 Kommunchefen Avtal trygghet och hälsa 
mellan Medelpads 
Räddningstjänstförbud och 
Timrå kommun 

KS/2020:94 

KS DEL/2020 § 10 Anki Wanhatalo Chef för 
Verksamhetsutveckling o IT 

Förlänga gällande IT-
driftavtal i ytterligare en 
månad. 

KS/2020:103 

KS DEL/2020 § 11 Kommunchefen Fullmakt firmatecknare ID06 KS/2020:123 
KS DEL/2020 § 12  Beslut om belägenhetsadress 

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

KS/2020:127 

KS DEL/2020 § 13 Kommunchefen Avtal gällande samverkan - 
EU-samordning 

KS/2020:130 
 

KS DEL/2020 § 14 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Avsteg från 
placeringsreglemente 

KS/2020:152 

 
 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KS/2020:1 bilaga till Handlingar Årsstämma JVFN, 31/3-20 IN 

ÅRSREDOVISNING 2019 
2020-03-23 

KS/2020:1 bilaga till Handlingar Årsstämma JVFN, 31/3-20 jvfn 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 200331 

2020-03-23 

KS/2020:1 bilaga till Handlingar Årsstämma JVFN, 31/3-20 jvfn 
VERKSAMHETSPLAN 2020 200331 

2020-03-23 

KS/2020:1 bilaga till Handlingar Årsstämma JVFN, 31/3-20 jvfn ÅRSSTÄMMA 
flista 200331 

2020-03-23 

KS/2020:1 e-post Handlingar Årsstämma JVFN, 31/3-20 2020-03-23 
KS/2020:1 Nytt ombud i e-tjänsten för statsbidrag, Socialstyrelsens e-tjänst 2020-03-18 
KS/2020:1 Sveriges Kommuner och Regioner Överenskommelse om 

Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Läkare jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer 

2020-03-18 

KS/2020:1 bilaga till Åtgärder med anledning av coronaviruset 2020 03 18 skrivelse 
till kommunen med anledning av coronaviruset 

2020-03-18 

KS/2020:1 Åtgärder med anledning av coronaviruset 2020-03-18 
KS/2020:1 Sveriges Kommuner och Regioner Inbjudan och program 27 april 

Gymnasielagen, distansutbildning 
2020-03-18 

KS/2020:1 DinTur Info Covid-19 2020-03-13 
KS/2020:1 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 

2019:69) 
2020-03-13 

KS/2020:1 Inbjudan till ägarsamråd för kommunerna i Överförmyndarnämnden 
Mitt april 2020 

2020-03-11 

KS/2020:12 2020-02-20 Protokoll 1 TVAB 2020-03-11 
KS/2020:12 2020-02-20 Protokoll 1 MSVA 2020-03-09 
KS/2020:1 Beslut om provtagningsplan för kompletterande 

grundvattenundersökningar vid Vivsta deponi, dnr 575-7972-2018 
2020-03-09 

KS/2020:1 Länsstyrelsens Utlåtande om friska skolbarn avseende 
coronavirusinfektion ärendenr 01027-2020 (002) 

2020-03-06 

KS/2020:1 Protokoll, Förbundsdirektionens extra sammanträde 200226 2020-03-05 
KS/2020:1 Destination Sundsvall - Samarbete mellan Sundsvall, Ånge och Timrå 

kommuner 
2020-03-04 

KS/2020:1 Länsstyrelsens beslut om bifall med villkor 525-1166-2020, 
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för 
underhållsröjning vid kraftledningsgata från Deltat till Häggsjö i Timrå 
och Härnösand kommun 
 

2020-03-03 



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 Länsstyrelsens beslut om bifall med villkor 525-1180-2020, 
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för 
underhållsröjning vid kraftledningsgata från Söråker till Murberget, 
Timrå och Härnösand kommun 
 

2020-03-03 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut avseende vattenverksamhet för 
utfyllnad i ravin i Timrå kommun 535-6112-19 

2020-02-28 

KS/2020:1 e-post Kallelse årsstämma Intresseföreningen Norrtåg 2020-02-25 
KS/2020:1 jvfn ÅRSSTÄMMA Kallelse 200331 Norrtåg 2020-02-25 
KS/2020:1 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-02-17.pdf 2020-02-24 
KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter nr2 2020-02-20 2020-02-21 
KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter nr1 2020-01-28 2020-02-21 
KS/2020:11 Protokoll styrelsemöte Midlanda Flygplats nr1 2020-01-28 2020-02-21 
KS/2020:1 KTN §3, Valärende - Ledamöter till kommunala tillgänglighets- och 

pensionärsrådet KTPR för mandatsperioden 2019-2022 
2020-02-21 

KS/2020:1 SN §142 Val av vice ordförande samt ersättare från socialnämnden till 
kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 

2020-02-21 

KS/2020:1 BUN §83 Val av ledamöter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd 

2020-02-21 

KS/2020:1 MBN §30 Valärende - Ledamöter till Kommunala tillgänglighets- och 
pensionärsrådet, KTPR, för mandatperioden 2019-2022 

2020-02-21 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20160323Ks98Natverketforstarkaindustrikommuner 670120 

2020-02-20 

KS/2020:1 Nätverk för starka industrikommuner Expediering protokoll KS 
[KS.2016.44] 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20200219Ks36NomineringtillstyrelsenNatverketforstarkaindu
strikommuner 977761 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20200205Ksnu4NomineringtillstyrelsenNatverketforstarkaind
ustrikommuner 974441 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Kommunstyrelseforvaltningenstjansteskrivelsedateradden27jan2020 
971783 

2020-02-20 

KS/2020:1 Telia moderniserar nätet i er kommun 2020-02-20 
KS/2020:1 bilaga till Telia moderniserar nätet i er kommun, Framtidens nät Q1 

2020 
2020-02-20 

KS/2020:1 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering 
och diskriminering genom bristande tillgänglighet 

2020-02-20 

KS/2020:1 TRV 20209780 - Timrå - Information om kemisk ogräsbekämpning på 
järnväg 2020 

2020-02-19 

KS/2020:1 Sveriges Kommuner och Regioner Infobrev statliga medel för 
samverkan vid utskrivning 

2020-02-18 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om kartering samt arrangemang av 
orienteringstävlingar, träningsverksamhet och övrig 
verksamhet, Ljustorp, Timrå kommun, 525-805-2020 

2020-02-17 

KS/2020:1 Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för 
genomförande av Vision ehälsa 2025 

2020-02-12 



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-04-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 Överenskommelse om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus 

2020-02-10 

KS/2020:1 BUN §8 Mötesplan 2020 - majnämnden 2020-02-07 
KS/2020:1 bilaga till Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 

Informationsbrev Yrkesresan feb 2020 
2020-02-05 

KS/2020:1 bilaga till Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 
Nationell tillämpning av Yrkesresan 

2020-02-05 

KS/2020:1 e-post Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 2020-02-05 
KS/2020:1 Kommuninvest Föreningsstämma 2020-04-16 2020-02-03 
KS/2020:1 Överenskommelse om Psykisk ohälsa 2020, från SKR 2020-02-03 
KS/2020:1 e-post Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB 2020-01-28 
KS/2020:1 bilaga till Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB, Inbjudan dialogmöte 

Sundsvall 2020-02-06 
2020-01-28 

KS/2020:1 Risk- och västentlighetsanalys 2020, Kultur- och tekniknämnden 2020-01-27 
KS/2020:1 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-01-20 2020-01-22 
KS/2020:1 Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala 

gator och vägar år 2021, TRV 2020/1857 
2020-01-21 
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