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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11:30-12:05 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 211-228, 232-256 
Tony Andersson (M) ordf §§ 229-231  
Mari Eliasson (S) §§ 211-228, 232-256 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) §§ 211-228, 232-256 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) §§ 211-228, 232-256 
Niklas Edén (C) 
Lars Kempe (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) §§ 
229-231 
Lisbeth Eklund (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) § 
229-231 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors 
(T) §§ 229-231 
 
 

Övriga närvarande 
 

Lars Kempe (S), ersättare §§ 211-228, 232-256 
Lisbeth Eklund (S), ersättare §§ 211-228, 232-256 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 211-228, 232-256 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Johan Engström Lockner (S) och Björn Hellquist (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 3 juni 2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin, ordf §§ 211-228, 232-256 
 
 
……………………………………………………. 
Tony Andersson (M) ordf §§ 229-231 

Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johan Engström Lockner (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-04 

Anslaget nedtas den 
2020-06-26 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§211-§256 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 2 juni 
 
Sammanträdet öppnas, § 211 
Anteckna närvarande, § 212 
Mötets former och genomförande, § 213 
Utse justerare, § 214 
Fastställa ärendelista, § 215 
Hearing Midlanda Centrum AB, § 216 
Antagande av detaljplan, ändring av detaljplan för Vivsta industriområde och plantskolan. Vivstamon 
1:2, 1:3 m.fl, § 217 
Redovisning av KF-uppdrag om nytt industriområde, § 218 
Uppsiktsplikt övriga juridiska personer, § 219 
Yttrande över granskningsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport", § 220 
Yttrande över Granskningsrapport - Granskning av bokslut och redovisning 2019, § 221 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid -19, § 222 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 223 
Placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bång skolstiftelse, § 224 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå, § 225 
Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m, § 226 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023, § 227 
Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 2020, § 228 
Bolagsordning för Midlanda centrum AB, § 229 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB, 230 
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB, 
§ 231 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Servanet AB, § 232 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare, § 233 
Medborgarförslag - Barn som varit i utsatta regioner med coronavirus stannar hemma från 
förskola/skola i två veckor efter hemkomsten, § 234 
Medborgarförslag - Åtgärda problem med vatten i gångtunneln under väg 331 och järnvägen i Forsmon 
/Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 235 
Medborgarförslag - Utegym vid Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 236 
Samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län, § 237 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning maj 2020, § 238 
Komplettering av svar på revisionsrapporten "Grundläggande granskning - barn- och 
utbildningsnämnden", § 239 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och byggnadsnämnden, § 240 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden, § 241 
Strategi för digitalisering - Redovisning av uppdrag KF 1911125 § 186, punkt 11, § 242 
Försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB - beslut från Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun, 
§ 243 
Covid-19-epidemins påverkan på företag som levererar transporttjänster för sjukresor och färdtjänst i 
Västernorrlands län, § 244 
SCB Medborgarundersökning 2021, § 245 
Cirkulär 20:19 - Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för 
semesteråret 2020, § 246 
Cirkulär 20:20 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, § 247 
Cirkulär 20:21 - Feriearbete/Sommararbete 2020, § 248 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Cirkulär 20:22 - Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till 
Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18, § 249 
Cirkulär 20:23 - Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande 
arbetsbrist m.m., § 250 
Cirkulär 20:25 - Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen, § 251 
Öppet brev - Lån till byggnad av hall över befintlig bandyplan på Söråker IP, § 252 
Redovisning av ks-uppdrag och projekt, § 253 
Anmälan av delegationsärenden, § 254 
Anmälan av informationsärenden, § 255 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 256 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 211 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 212 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 213 
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 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Johan Engström Lockner (S) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 3 juni 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 215 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med att ärende COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
läggs till ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att ärende COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
läggs till ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216 
Hearing Midlanda Centrum AB 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Hearing med Midlanda Centrum AB. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217 
Antagande av detaljplan, ändring av detaljplan för Vivsta 
industriområde och plantskolan. Vivstamon 1:2, 1:3 m.fl 
KS/2020:97 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta detaljplan. 
____ 
 
Ärendet 
I Timrås industriområde gäller detaljplan D132 över ett större område i Industriområdets norra del. 
Detaljplanen är från 1993 och reglerar i stora drag markanvändning för J1-industri och L1-plantskola. 
Detaljplanen innehåller planbestämmelser om prickmark, utfartsförbud och byggnadshöjder som i 
dagens läge kan anses vara onödigt reglerande. Kommunstyrelsen gav därför Miljö-och byggkontoret, 
KS 2020-02-04 § 69,  i uppdrag att ändra detaljplanen. 
 
Planändringen har skett enligt reglerna för ett standardförfarande. Planändringen innebär i stort att 
egenskapsbestämmelser som byggnadshöjd, prickmark och utfartsförbud har föreslagits upphävas. 
Detta förbättrar potentialen för utveckling för befintliga verksamheter men skapar också möjligheter 
för nya verksamheter att etablera sig. 
 
Under samråd och granskning har det inkommit relativt få synpunkter. Miljö-och byggnadsnämnden 
har önskat förtydliganden kring avvägningar till planändringens utformning. E.on har under 
granskningen önskat ett område för en nätstation. Detta har gjort att antagandehandlingen har 
kompletterats med ett mindre område för E-teknisk anläggning. Detta är inte att anse som någon stor 
förändring av planens utformning från granskning till antagande. 
   
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planändringen.  
 
Beslutsunderlag 
Planhandling 
Plankarta 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö-och byggnadsnämnden 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 218 
Redovisning av KF-uppdrag om nytt industriområde 
KS/2020:173 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till samhällsenheten och kommunledningskontoret att fortsätta arbeta med framtagande 
och utvecklande av industrimark enligt inriktning i uppdragsredovisning och översiktlig plan. 

 
2. Avsluta uppdraget att ta fram förslag till ett nytt industriområde enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2019-11-25 § 186. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 186 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till 
ett nytt industriområde samt ta fram en projektplan för genomförande som kan användas som underlag 
i budgetberedningen 2021. 
 
Förslaget har utarbetats fram med stöd av mark- och exploateringsgruppen där representanter från 
miljö- och byggkontoret, näringslivskontoret och kultur- och teknikförvaltningen finns representerade.  
 
En översyn av kommunens befintliga industriområden har genomförts där nuvarande kommunalt 
markinnehav kartlagts och ytterligare exploateringsmöjligheter från andra parter setts över. Detta då 
markägande inte är en avgörande faktor i samhällsplaneringspusslet. Utveckling och exploatering av 
industrimark kan ske oavsett vem som äger marken.  
 
Kommunens industriområden består idag av Timrå Industriområde, Forsmons industriområde och 
Söråkers industriområde. Sedan finns det stora privata aktörer som äger stora andelar industrimark i 
Östrand, Vivstavarv, Torsboda och i Söråkers hamn. 
 
Det finns också beslut om planuppdrag vid Midlanda/Skeppsholmen om ett nytt näringslivsområde. 
Vidare har planer om ytor för upplag och avfallshantering i Stordalen diskuterats under lång tid men på 
grund av riksintresset för framtida järnväg har det inte varit möjligt att arbeta med det området. 
 
För att stärka de befintliga industriområdena, både kommunägda och privatägda, har ett område som 
bedöms bredda kommunens befintliga och planerade industriområden lyfts fram. 
  
I kommunens översiktsplan finns ett område betecknat Unä 9 som är utpekat som ett möjligt område 
för ytkrävande verksamheter som t.ex en batterifabrik . Detta område är beläget nära transportkällor i 
form av E4, Flygplats och hamn. Området är lokaliserat mellan Sundsvall och Härnösand vilket gör att 
det vid en eventuell större site-etablering kan få ett stort upptagningsområde för arbetskraft.  
Området har också ett potentiellt bra skyltläge om skogen avverkas och har goda möjligheter till el-
försörjning av större format.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
PM Nytt industriområde 
Kartbilaga 
Projektplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Miljö- och byggkontoret 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 219 
Uppsiktsplikt övriga juridiska personer 
KS/2020:96 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag, kommunalförbund och 
gemensam nämnd under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamhet som under föregående kalenderår har 
bedrivits av helägt eller delägt kommunalt bolag, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (Kommunallag 
(2017:725) 6 kap 9 §). 
 
Ägarsamråd har hållits med de helägda bolagen, AB Timråbo och Timrå Vatten AB, som har bedrivit 
aktiv verksamhet. För Wifsta Water AB och Midlanda Centrum AB har verksamheten i huvudsak varit 
vilande. 
 
Ägarsamråd har genomförts med överförmyndarnämnd och Räddningstjänstförbund. 
 
Ledamöter i övriga styrelser och kommunalförbund har granskat förenligheten. 
 
Bedömningen är att verksamheten 2019 har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det finns inga förslag till att vidta åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för bedömning av uppsikten 2019 
Protokoll ägarsamråd AB Timråbo 
Protokoll ägarsamråd Timrå Vatten AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 220 
Yttrande över granskningsrapport " Översiktlig granskning av 
delårsrapport" 
KS/2020:203 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge yttrande över Granskning av delårsrapport 2019 enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Uppdra till ekonomi- och upphandlingschefen att vidta åtgärder enligt yttrande och 
återrapportera till kommunstyrelsen senast i december 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av delårsrapport 2019 avlämnat rapport, 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2019. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt 
revisorerna ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat 
förslag till yttrande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer.  
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport översiktlig granskning av delårsrapporten  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221 
Yttrande över Granskningsrapport Granskning av bokslut och 
redovisning 2019 
KS/2020:191 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge yttrande över Granskning av bokslut och redovisning 2019 enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

 
2. Uppdra till ekonomi- och upphandlingschefen att vidta åtgärder enligt yttrande och 

återrapportera till kommunstyrelsen senast i december 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av årsredovisning 2019 avlämnat rapport, 
Granskning av bokslut och redovisning 2019. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt 
revisorerna ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat 
förslag till yttrande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer.  
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport granskning av bokslut och redovisning 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 222 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid -19 
KS/2020:224 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Tillfälligt begränsa antalet färdtjänstberättigade i specialfordon till två färdtjänstberättigade 
resenärer per resa och i taxifordon till en färdtjänstberättigad per resa. Medresenärer och 
ledsagare medföljer som vanligt. Färdtjänstberättigade kan själva välja att fortsatt samordna sina 
resor.  

 
2. Begränsningen gäller som längst till 2020-12-31. 

 
3. Uppdra till kommunledningskontoret att följa samhällsutvecklingen och olika myndigheters 

beslut och vid behov av förändringar åtgärda dessa och återkomma till kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Ett flertal kommuner i länet har valt att göra tillfälliga förändringar vid färdtjänstresor under tiden 
Covid 19 är en stor riskfaktor. Regional Utveckling - Kollektivtrafik & infrastruktur i Region 
Västernorrland har begränsat antal resenärer vid sjukresor. Din Tur har ansett att dessa förändringar är 
möjliga utifrån att resor har till stor del minskat på grund av Covid 19.  
För att begränsa risken för smittspridning även vid färdtjänsttransporter föreslås begränsningar i antalet 
färdtjänstberättigade passagerare i fordonen. Begräsningen föreslås till två färdtjänstberättigade 
resenärer i specialfordon och en färdtjänstberättigad i taxibil. Medresenärer och ledsagare kan medfölja 
som tidigare. Färdtjänstberättigade som bor i gemensamt hushåll kan även fortsatt kunna samordna 
sina resor tillsammans.  
Eftersom färdtjänstresandet totalt sett minskat på grund av Covid-19 så bedömer Din Tur att åtgärden 
ryms inom budgeten för färdtjänst. 
Åtgärden bör införas snarast med anledning av Covid-19 så beslut bör fattas omgående.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS DEL/2020 § 24 
 
Beslutsunderlag 
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst Timrå kommun 
 
Protokollsutdrag till 
Annette Lehnberg 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 223 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 
KS/2020:186 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna delrapport av nämndernas digitaliseringsarbete 2020. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta vidare med gemensam strategi Digitalisera utifrån ny 
styrmodell för Timrå kommun och återkomma med rapport i december 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnder och styrelser att ta fram en digitaliseringsstrategi enligt 
ny styrmodell. Nämndernas bidrag ska redovisas senast i maj 2020. Syftet är att med digitalisering  
minska kostnaderna och bibehålla kvaliteten i välfärden. Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar. 
Ärendet syftar till att avrapportera första delen av uppdraget med nämndernas redovisning  för att 
därefter återkomma med en gemensam strategi enligt kommunens styrmodell i december 2020. Efter 
återremiss har ärendet kompletterats med en analys av bedömda ekonomiska effekter av vidtagna 
åtgärder. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om verksamhetsplan och budget för 2020-2022 och gav där 
uppdraget till nämnder och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05, § 188, att återremittera delrapporten med uppdrag till 
kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i juni 2020 återkomma med en beskrivning av hur 
respektive nämnds digitaliseringsstrategi, och dess åtgärdspunkter, leder till en sänkning av kommunens 
kostnader och bibehållen kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 224 
Placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bång 
skolstiftelse 
KS/2020:219 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta reviderad placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs 
skolstiftelse daterad 2020-06-02. 
 

2. Upphäva placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse, 
fastställd av kommunstyrelsen 2019-04-09 § 135. 

____ 
 
Ärendet 
Det ekonomiska läget har förändrats och det är nästan omöjligt att få avkastning på räntor och 
obligationer samt att det är stor risk med aktier. Den nya placeringspolicyn siktar till att ha möjlighet att 
minska risken på aktier. Dessutom tillåts alternativa placeringar där man binder de likvida medlen under 
flera år för att på så sätt få utdelningsbar avkastning. En stiftelse är beroende av fritt eget kapital då det 
är den delen man har möjlighet att dela ut som stipendier. 
 
Beslutsunderlag 
Ursprunglig Placeringspolicy 
Reviderad Placeringspolicy 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 225 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2020:25 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för 
beviljande av ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2019. Revisorerna har, den 7,12,18 maj 
2020, beviljat förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226 
Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR m.m 
KS/2020:206 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Teckna lokalt kollektivavtal - LOK om Kompetens- och omställningsavtal, enligt bilaga 5 till detta 
avtal, med samtliga tecknande motparter i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
rekommenderar, i cirkulär 20:24, kommun, region och kommunalförbund anslutna till Sobona att, med 
anledning av träffad Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR besluta att 
teckna lokalt kollektivavtal - LOK om Kompetens- och omställningsavtal, enligt bilaga 5 till detta avtal, 
med samtliga tecknande motparter i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:24 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 227 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
KS/2020:110 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 
2021-2023. 

 
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell 

och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 

3. Skattesatsen för 2021 fastställs till 23,59 kr. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2021-2023 
enligt form för ny styrmodell. 

 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investering-  

ar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt. 
 

6. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till 
ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till 
investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler. 

 
7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån 

som förfaller till betalning under året. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget 
förslag. 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) till förmån för eget 
förslag. 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet 
bedrivits enligt ny styrmodell. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam 
beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat 
driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgettabeller som ingår. Tillsammans 
med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges 
beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av 
tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut 
för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram 
verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt 
förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för ny styrmodell. 



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och 
planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts 
i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet har 
presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör 
beslutsunderlag för ärendet. 
Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med 
information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens 
sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Mari Eliasson (S) och Stig Svedin (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till Timråpartiets och Liberalernas 
budgetförslag. 
 
Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Ordförande ställer partiernas förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Resultat från gemensam beredning 
S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 228 
Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 2020 
KS/2020:209 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna omfördelning av investeringsmedel för Kultur och Tekniknämnden inom 2020 års 
budgetram med 2 000 tkr till förmån för fastighetsprojekt Tallnäs. 
____ 
 
Ärendet 
Alla stora förändringar i pengar eller i styreffekt ska beslutas av kommunfullmäktige och flytt av 
investeringsmedel med storleksordningen 3,5 mnkr inom budgetram ska beredas och beslutas av 
kommunfullmäktige. Ekonomienheten anser att det finns en bra motivering till att investeringsmedel 
flyttas inom 2020 års befintliga budgetram och dessutom uppenbarar sig möjligheten att skapa två 
lägenheter som kan användas av socialförvaltningen. 
   
Möjligheten till omdisponering är att investeringen Särskola Bergeforsen bedöms bli billigare än avsatta 
medel, en orsak kan bl a vara konjunkturläget och en väl genomförd upphandling/underlag. Därför kan 
3.500 tkr från investeringen Särskola Bergeforsen omfördelas för att kunna lokalanpassa lokalen. Denna 
lokal inklusive investeringen kan vi sedan hyressätta till en lägre kostnad än de externt hyrda lokalerna. 
Samtidigt får KoT en bättre anpassad lokal för just den verksamheten och en stor fördel är att ytan är i 
markplan istället för femte våningen. Samtidigt möjliggör det också som nämnts tidigare att vi kan 
avsluta en del av de externt hyrda lokalerna 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår en ändring av summan från 3 500 tkr till 2 000 tkr efter kultur- och 
teknikförvaltningens föredragning. Nytt beredningsförslag: Godkänna omfördelning av 
investeringsmedel för Kultur och Tekniknämnden inom 2020 års budgetram med 2 000 tkr till förmån 
för fastighetsprojekt Tallnäs.  
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §51 
Tjänsteskrivelse KoT Fastighetsprojekt Tallnäs - Omfördelning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 229 
Bolagsordning för Midlanda centrum AB 
KS/2020:221 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta bolagsordning för Midlanda Centrum AB. 
 

2. Upphäva bolagsordning för Midlanda Centrum AB fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-
27, § 21 

 
3. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Midlanda Centrum 

AB lägga fram bolagsordning. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  
 
Lisbeth Eklund (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (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 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. 
Ägaren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och därmed äga, 
förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och lokaler), byggbar 
mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt. 
Kommunfullmäktige ska för föremålet och ändamålet med verksamheten lägga fast bolagsordning och 
ägardirektiv. Ägardirektiv och bolagsordning ska ändras av stämman efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Bolaget har en bolagsordning antagen KF 2006-03-27, § 21, reviderad av KF 2014-11-24 § 199. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen Midlanda Centrum AB,  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 230 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB 
KS/2020:138 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta ägardirektiv för Midlanda Centrum AB. 
 

2. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Midlanda Centrum 
AB lägga fram ägardirektiv. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  
 
Lisbeth Eklund (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (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 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. 
Bolaget saknar ägardirektiv. Ägaren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och därmed äga, förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och 
näringsliv (mark och lokaler), byggbar mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt 
infrastruktur för tillväxt. Kommunfullmäktige ska för föremålet och ändamålet med verksamheten 
lägga fast ägardirektiv. Ägardirektiv och bolagsordning ska ändras av stämman efter 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Bolaget har en bolagsordning antagen KF 2006-03-27, § 21, reviderad av KF 2014-11-24 § 199. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB 
Protokoll från styrelsen Midlanda Centrum AB,  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231 
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå 
kommun och Midlanda Centrum AB 
KS/2020:231 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att i varje enskilt fall pröva överföring och reglering av mark och 
tomträtter mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB enligt bolagsstyrelsens begäran 
och då särskilt pröva det juridiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga i 
regleringen och överföringen i fråga. Avsteg från inriktningen på bolagets begäran får göras om 
det inte anses fördelaktigt för Timrå kommun vid en sådan avvägning. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att samlat återrapportera överföringen och regleringen av mark 

mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB till kommunfullmäktige i februari 2021. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  
 
Lisbeth Eklund (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (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 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. 
Ägaren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och därmed äga, 
förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och lokaler), byggbar 
mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt. För att mer aktivt 
och affärsmässigt kunna förvalta ett sådant uppdrag föreslår bolagets styrelse överföring och reglering 
av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. Kommunfullmäktige bör parallellt med att 
bolagsordning och ägardirektiv prövas, pröva inriktningen på en sådan överföring och reglering som 
bolaget har begärt. Samtidigt måste överföringen av  de enskilda fastigheterna, tomträtterna och 
anläggningarna prövas och beslutas med enskilda beslut och utifrån vad som är mest fördelaktigt för 
Timrå kommun. Kommunstyrelsen måste därför få ett uppdrag att förvalta inriktningen och reglera den 
med enskilda beslut och därefter återrapportera till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har haft workshop om bolagets framtid samt en hearing med bolagets VD 2020-06-
02. 
 
Bolagets bolagsordning och ägardirektiv behandlas som separata punkter på kommunfullmäktige 2020-
06-15 och med samma inriktning: att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande 
mål och därmed äga, förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och 
lokaler), byggbar mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt. 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll styrelsemöte MCAB 20200506 
Utredning av inriktning och överföring av mark och funktioner mellan Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 232 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Servanet AB 
KS/2020:29 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Servanet 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. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Servanet AB år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning med Revisionsberättelse samt Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 233 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare 
KS/2020:71 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bifalla motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
Att vi öppnar en ”sida” där ledamöterna kan skriva in motionen, lämna erforderliga uppgifter så att 
motionen kan mottas av närmaste fullmäktigemöte. 
Att vi öppnar en ”sida” som läses av presidiet där Kf- ledamöterna kan skriva in sina förslag. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 februari 2020 § 23, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande. 
 
Kommunledningskontorets yttrande: 
I kommunens vision strävar vi efter att vara proffs på service vilket innebär bl a att:  
Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden när som helst på dygnet. Det inne-
bär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven. 
 
I Timrå kommun arbetar vi ständigt med tydliga förbättringar. Redan 2010 ingick Timrå ett samarbete 
med andra kommuner i samverkan kring utveckling av e-tjänster. (Elektroniska tjänster eller e-Tjänster 
är tjänster som produceras och konsumeras i ett elektroniskt verktyg). I dagsläget har vi ca 55 e-tjänster 
som vi kan nyttja på vår hemsida, och dessa ökar fortlöpande. Däribland finns e-tjänst kopplad till 
medborgarförslag, lämna förslag eller synpunkter mm.  
 
Att upprätta en e-tjänst skulle vara ett enkelt och effektivt sätt för förtroendevalda att skriva och 
upprätta motioner och skulle kunna vara ett alternativ till analoga motioner. E-tjänstverktyget skulle 
underlätta för motionären då hen skriver in förslaget i motionen direkt på Timrå kommuns hemsida 
och identifierar sig via Bank-Id. Motionerna som upprättas och inkommer till Timrå kommun 
behandlas redan nu alltid av kommunfullmäktiges presidium och därefter behandlas motionen på det 
närmast nästkommande kommunfullmäktige sammanträde, vilket motionären föreslår i sin motion.  
 
Det finns en stor samhällsnytta/medborgarnytta och flera fördelar när man använder våra e-tjänster 
jämfört med att använda pappersblanketter. Genom att använda kommunens e-tjänster innebär det 
förbättrad tillgänglighet, enklare och smidigare, snabbare hantering, man sparar tid, slipper begränsade 
öppettider och långa telefonköer.  
 
Verksamhetsmässigt skulle detta förfarande med en e-tjänst kopplat till motioner effektiviseras då 
hanteringen av papper minskar, det förefaller sig då även bli kostnadseffektivt.  
 
Laglighetsmässigt finns inget hinder i att upprätta en sådan e-tjänst då motionären identifierar sig via 
Bank-Id. Det ligger även i linje med projektet Timrå i framkant med obrutna flöden som pågår mellan 
år 2019-2021, där kommunen digitaliserar samtliga dokument/handlingar som går att digitalisera 
laglighetsmässigt. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Kommunledningskontoret föreslår att bygga en e-tjänst att använda till att skriva och upprätta motioner 
och föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 234 
Medborgarförslag - Barn som varit i utsatta regioner med coronavirus 
stannar hemma från förskola/skola i två veckor efter hemkomsten 
KS/2020:119 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag med anledning av Coronaviruset, till barn- 
och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sammanträdet 2020-04-22 § 33 beslutat lämna följande svar: 
 
Vi har stor förståelse för den oro som idag finns i vårt samhälle utifrån coronavirus och dess 
konsekvenser.  
 
Det finns ingen plikt för vårdnadshavare att rapportera till förskola om sina resor eller resplaner. Vi har 
därför ingen möjlighet att be dessa vårdnadshavare att hålla sina barn hemma efter resa. Alla bör hjälpas 
åt, både vårdnadshavare och personal på förskolan bör vara uppmärksamma på symptom och agera 
utifrån det.  
 
Detta coronavirus är nytt och väldigt få människor om ens någon har fullständig information om vad 
och hur vi ska agera i dessa tider. Vi har dock stort förtroende för Folkhälsomyndigheten och har inte 
för avsikt att frångå de riktlinjer vi och övriga Sverige har fått. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2020-04-22 § 33 
Yttrande 
 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235 
Medborgarförslag - Åtgärda problem med vatten i gångtunneln under 
väg 331 och järnvägen i Forsmon / Bergeforsen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:122 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att åtgärda problem med vatten i gångtunneln under väg 331 
och järnvägen i Forsmon/Bergeforsen. 

 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-29 bifalla medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200429 § 39 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 236 
Medborgarförslag - Utegym vid Fagerstranden - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:170 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ett utegym vid Fagerstranden. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-29 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 170125 §9 
Protokollsutdrag KTN 200429 §40 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 237 
Samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län 
KS/2020:190 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.  
 
Det finns en akut brist av skyddsutrustning i länet och frågan om skyddsutrustning behöver hanteras 
genom samverkan. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med att 
samordna utrustning i länen. Länsstyrelserna har genom § 3a i förordningen (2020:126) om fördelning 
av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 i uppdrag att verka för samordning 
för fördelning av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region 
eller kommun har tillgång till. Vid behov kan länsstyrelsen begära utrustning från Socialstyrelsen.  
 
För närvarande avser Socialstyrelsens uppdrag att samordna kommunernas skyddsutrustning, ej 
regionens. Syftet med samordning av skyddsutrustning är att säkerställa att tillgänglig skyddsutrustning 
för personal inom vård och omsorg fördelas utifrån behov. Detta gäller kommunernas verksamhet och 
såväl kommunal som privat vård, omsorg och hemtjänst som finns i länet. Ärendet syftar till att ta 
ställning till medverkan i en samordning och fördelning av skyddsutrustning som utgår ifrån behov, och 
att därmed både stödja andra kommuner i länet samt att be om hjälp om behovet är större än tillgången 
i Timrå kommun. Därav ska frågan avgöras av krisledningsnämnden enligt gällande reglemente.  
 
Krisledningsnämnden beslutar, den 23 april 2020 § 178, att; 

1. Godkänna samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län med anledning 
av Covid-19. 

2. Överlåta till socialnämnden att enligt ansvarsprincipen, gällande delegation och fördelning av 
ansvar inom förvaltningen aktivt delta i samordning och fördelning av skyddsutrustning enligt 
uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning. 

3. Samordning och fördelning sker med de kommuner som beslutar att delta i länsstyrelsens 
samordning och fördelning av skyddsutrustning. 

4.  Beslutet gäller tills krisledningsnämnden beslutar att upphäva eller ändra beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 238 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning maj 2020 
KS/2020:230 
 
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 juni 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 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 239 
Komplettering av svar på revisionsrapporten "Grundläggande 
granskning - barn- och utbildningsnämnden" 
KS/2019:482 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har i missiv 2020-04-14 begärt komplettering av svar på revisionsrapport ”Grundläggande 
granskning – barn- och utbildningsnämnden”.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt följande svar som komplettering av tidigare ”Svar till 
slutsatser i revisionsrapporten Grundläggande granskning”: 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar uppföljning av de aktiviteter som finns fastställda i 
verksamhetsplan och budget via sin rapport gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Revisionen 
upplever att detta blir otydligt för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer därför till delårsrapporten 2020 att bifoga uppföljning av de aktiviteter 
som är knutna till verksamhetsplan och budget 2020 och som följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-02-05 § 5 Svar till slutsatser i revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsbeslut BUN DEN/2020 § 44 Beslut om godkännande av svaret  
 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 240 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och 
byggnadsnämnden 
KS/2020:178 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I KF-beslut 2019-11-25 § 373 fick nämnderna uppdraget att ta fram en digitaliseringsstrategi enlig ny 
styrmodell. Uppdraget ändrades så att förvaltningarna ska beskriva arbetet med digitalisering till 
kommunstyrelsen senast i maj. Till hösten ska kommunen ta fram en digitaliseringsstrategi.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 § 63 att bifogad handling lämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 200414 § 63 
Tjänsteskrivelse 
Pågående digitaliseringsaktiviteter 
 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 241 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden 
KS/2020:182 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Redovisning av Socialnämndens bidrag avseende Digitaliseringsstrategi, enligt Kommunfullmäktiges 
uppdrag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-11-25 § 186 att uppdra till nämnder och styrelser 
att ta fram en Digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell och redovisa nämndernas bidrag för 
Kommunstyrelsen senast i maj 2020.  
 
Beslutsunderlag 

- Digitaliseringsstrategi – Socialnämnden 2020-2022, antagen av socialnämnden 2020-04-15 § 51 
- Protokollsutdrag, SN/2020-04-15 § 51 

 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242 
Strategi för digitalisering - Redovisning av uppdrag KF 1911125 § 186, 
punkt 11 
KS/2020:210 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna kultur- och tekniknämndens redovisning av uppdraget.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till nämnder och styrelser att ta fram en 
digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell. Nämndernas bidrag ska redovisas för kommunstyrelsen 
senast i maj 2020. Syftet med strategin ska vara en ökad digitalisering som sänker kommunens 
kostnader och bibehåller kvalitén i den kommunala välfärden. Fokus ska vara tydliga och konkreta 
åtgärder För detta arbete ska kommunstyrelsen ha ett samordningsansvar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 godkänna förvaltningens förslag till strategi för 
digitalisering. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 §186, punkt 11 
Förslag till strategi för digitalisering 
Protokollsutdrag KTN 200429 §41 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243 
Försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB - beslut från Region 
Gävleborg och Hudiksvalls kommun 
KS/2020:211 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun har den, 21 april 2020 samt 27 april 2020, fattat beslut om 
försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB. 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 244 
Covid-19-epidemins påverkan på företag som levererar transporttjänster 
för sjukresor och färdtjänst i Västernorrlands län 
KS/2020:232 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län har i skrivelse, den 15 maj 2020, informerat om Covid-
19-epidemins påverkan på de företag som levererar transporttjänster för sjukresor och färdtjänst i 
Västernorrlands län 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 245 
SCB Medborgarundersökning 2021 
KS/2020:216 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
SCB har i skrivelse, den 11 maj 2020, informerat om 2021 års medborgarundersökning. Arbetet med att 
ta fram en ny enkät är nu färdigt och den nya versionen kommer gälla från och med 2021, 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 246 
Cirkulär 20:19 - Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal 
gällande hantering av semester för semesteråret 2020 
KS/2020:194 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 23 april 2020 i cirkulär 20:19 informerat om: 
Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:19 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 247 
Cirkulär 20:20 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 
KS/2020:205 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 2 maj 2020 i cirkulär 20:20 informerat om: 
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:20 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 248 
Cirkulär 20:21 - Feriearbete/Sommararbete 2020 
KS/2020:200 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 27 april 2020 i cirkulär 20:21 informerat om: 
Feriearbete/Sommararbete 2020 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:21 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 249 
Cirkulär 20:22 - Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och 
ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18 
KS/2020:208 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 30 april 2020 i cirkulär 20:22 informerat om: 
Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser 
(AB) och HÖK 18 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:22 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 250 
Cirkulär 20:23 - Ändringar i Allmänna bestämmelser och 
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. 
KS/2020:207 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 30 april 2020 i cirkulär 20:23 informerat om: Ändringar i 
Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:23 med tillhörande bilagor 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 251 
Cirkulär 20:25 - Överenskommelse om satsning på 
kompetensförsörjning till äldreomsorgen 
KS/2020:227 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 14 maj 2020, i cirkulär 20:25 informerat om: 
Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:25 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 252 
Öppet brev - Lån till byggnad av hall över befintlig bandyplan på 
Söråker IP 
KS/2020:195 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Söråkers IF har, den 23 april 2020, inkommit med ett öppet brev till kommunstyrelsen i Timrå 
kommun angående borgen för ett lån till att bygga hall över befintlig bandyplan på Söråkers IP. 
 
Ordförande Stefan Dalin har besvarat brevet. 
 
 

  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 253 
Redovisning av ks-uppdrag och projekt 
KS/2020:218 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat KS-uppdrag och 
projektredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
KS-uppdrag och projektredovisning  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 254 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 20  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister(SFS 
2006:378)10-11§§ 

KS/2020:189 

KS DEL/2020 § 21 Beslut fattat av 
Närigslivschef 

Timrå Bygderåd - 
Förlängning av 
samarbetsavtal 
Landsbygdsutveckling 2020 

KS/2020:171 

KS DEL/2020 § 22  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378)10-11§§. 

KS/2020:197 

KS DEL/2020 § 23  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378)10-11§§ 

KS/2020:215 

KS DEL/2020 § 24 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Färdtjänstresor och 
smittspridning Covid 19 – 
begränsning av antal 
resenärer per resa 

KS/2020:217 

KS DEL/2020 § 25 Kommunchefen Svar på ansökan gällande 
ersättning, Mål nr FT 337-
20 

KS/2020:222 

KS DEL/2020 § 26  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2020:229 

 
 
 
 

  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 255 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 Kollektivtrafiken Västernorrlands län, 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 
2020-04-06 anslagsbevis 

2020-04-20 

KS/2020:1 Kollektivtrafiken Västernorrlands län, 
Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll  
2020-04-16 

2020-04-20 

KS/2020:1 Granskning Lekmannarevisor Härnösand 2020-04-21 
KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland, Besked i anmälan 

om samråd om markkabel 
2020-04-24 

KS/2020:1 BUN §34 Majnämnden ställs in 2020-04-27 
KS/2020:1 bilaga till Coompanion Inbjudan Stämma 2020 (2) 2020-04-27 
KS/2020:1 bilaga till Coompanion Årsstämma 

Revisionsberättelse 2019 (1) 
2020-04-27 

KS/2020:1 bilaga till Coompanion Årsstämma 
Årsredovisning2019cvn (1) 

2020-04-27 

KS/2020:1 e-post Coompanion Västernorrlands Årsstämma 
17.30 den 12 maj. Kallelse, handlingar länk till 
anmälan 

2020-04-27 

KS/2020:12 2020-05-27 Kallelse årsstämma TVAB 2020-05-04 
KS/2020:12 Bilaga till Årsstämma 27 maj. Granskningsrapport 

TVAB 2019 
2020-05-04 

KS/2020:12 bilaga till Årsstämma 27 maj. Årsredovisning 
TVAB 2019 inkl revisionsberättelse 

2020-05-04 

KS/2020:1 Protokoll Årsstämma Bergeforsens 
fiskevårdsområdesförening 2020-04-21 

2020-05-04 

KS/2020:1 Dokumenthanteringsplan 2020 kultur- och 
tekniknämnden - revidering 

2020-05-04 

KS/2020:1 Protokollsutdrag KTN 200429 §36 
Dokumenthanteringsplan 2020 - revidering 

2020-05-04 

KS/2020:1 Dokumenthanteringsplan 2020 - revidering 2020-05-04 
KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsen Besked i anmälan om 

samråd för nyanläggning av markkabel dnr 525-
3568-2020, karta komplettering 

2020-05-08 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Besked i anmälan om samråd för 
nyanläggning av markkabel dnr 525-3568-2020 

2020-05-08 

KS/2020:12 Affärsplan 2020 med plan för 2021-2023, inklusive 
budget - för MSVA-gruppen 

2020-05-11 

KS/2020:1 Metalldetektor 2020-05-12 



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 Gamla bron över Ljustorpsån stängs för underhåll 2020-05-14 
KS/2020:1 e-post Kallelse till årsstämma i Inera AB ,17 juni 

2020 
2020-05-14 

KS/2020:1 bilaga till Kallelse till årsstämma i Inera AB, 
Anmälan Inera AB, 17 juni 2020 

2020-05-14 

KS/2020:1 bilaga till Kallelse till årsstämma i Inera AB, 17 juni 
2020 

2020-05-14 

KS/2020:1 bilaga till Beslutsexpediering, § 73 återremitterad 
2019, årsredovisning Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

2020-05-15 

KS/2020:1 e-post Beslutsexpediering återremiss 
Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

2020-05-15 

 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 256 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
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