
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 14:30-14:45 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) §§ 257-262,264-270 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör istället för Robert 
Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
Lars Kempe (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S) § 
263 
 
 

Övriga närvarande 
 

Lars Kempe (S), ersättare §§ 257-262,264-270 
Lisbeth Eklund (S), ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 16 juni 2020  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Anna-Lena Fjellström (S), justerare Ulf Lindholm (SD), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-16 

Anslaget nedtas den 
2020-07-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§257-§270 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 257 

Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 258 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 259 
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 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 260 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret tisdag 16 juni 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 261 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 262 
Ändringar i kollektivtrafik linje 611 inför skolstart höstterminen 2020 
KS/2020:235 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Förlänga tur på linje 611, 5 dagar i veckan, skoldagar, i ordinarie turlista. 
____ 
 
Ärendet 
Skolan har en ny timplan och det innebär att skolan behöver förlänga skoldagarna 3 dagar i veckan till 
15:30. Förlängningen innebär att det på Ala skola inte fungerar med dagens turer på kollektivtrafiken. 
Väntetiderna blir för långa. Något av alternativen i bifogat förslag behöver godtas, annars kan inte 
skolan fullfölja sitt uppdrag. 
 
Varför behöver skolan förlänga skoldagarna? 
Inför höstterminen 2020 utökas skolans timplan. Det är matematik och idrott som får fler minuter.  
Detta är ett beslut som skolan inte själv beslutar om utan det är fattat av Skolverket och Sveriges 
Riksdag. Skoldagen måste därmed förlängas. De busstider som gäller i dag gör att eleverna missar 
bussen om dagen blir längre. De kan inte vänta på nästa buss då den sammanlagda väntetiden som är 
tillåten enligt de bestämmelser som finns idag inte får överskrida 80 minuter per vecka. Skolan är 
skyldig att tillhandahålla skolskjuts för de elever som bor långt ifrån skolan.  
 
Vart hamnar kostnaden? 
Kostnaden för den förlängda turen, enligt förslag, ska förläggas på samma sätt som för den övriga 
linjelagda trafiken som är tillgänglig för alla resenärer.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ändringar i kollektivtrafik linje 611 inför skolstart höstterminen 2020. 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 263 
Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB 
KS/2020:249 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Bevilja Timrå Vatten AB en utökning av checkkredit från 25 mnkr till 35 mnkr på internkonto 
inom koncernkonto. 

 
2. Checkkrediten om 35 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om checkkredit för 2021 har 

antagits för Timrå kommun. 
____ 
 
Bengt Nilsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Lars Kempe (S) 
tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har genom avtal om finansiella tjänster hos bank ett s k koncernkonto. Till 
koncernkontot kan kopplas de juridiska personer som kommunen önskar ska anslutas till tjänster om 
betalningsströmmar och med de villkor för t ex kredit som kommunen som koncernkontohavare anser 
ska gälla för respektive internkontohavare.  
Förutom kommunen själv har även AB Timråbo och Timrå Vatten AB en kredit. 
 
Timrå Vatten AB har f n en kredit för internkontot om 25 mnkr. Bolaget har i maj 2020, som en 
försiktighetsåtgärd under Covid-19 situationen, ansökt om en utökning av krediten med 10 mnkr till 35 
mnkr. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är i kommunens intresse att Timrå Vatten AB får utökade 
möjligheter att hantera svängningar i in- och utbetalningsströmmar inom koncernkontosystemet. För 
kommunens del innebär denna förändring av internkrediten inom koncernkontoret ingen ekonomisk 
påverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB 2020-03-30 § 8 
Skrivelse från MSVAB 2020-05-27 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen 
Timrå Vatten AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 264 
Idéburet Offentlig Partnerskap  
mellan Timrå kommun och EQ ARENA för stärkt besöksnäring. 
 
KS/2020:226 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med Ideell förening EQ Kultur för 
perioden 2020-07-01 till och med 2022-05-31. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 

överenskommelsen. 
 

3. Finansiera överenskommelsen årligen med 150 000 kr/år. 
 

4. 2020 finansieras samarbetet via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 

5. 2021 finansieras samarbetet inom kommunstyrelsens ram i verksamhetsplan och budget 2021-
2023. 

 
6. Finansiering 2022 hänskjuts till budgetberedningen. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har behov av att skapa verksamhet kring Y:et som välkomnar besökare till Timrå 
Kommun under sommar-månaderna juni, juli och augusti. Besöksnäringen är en växande näring och 
bidrar till en attraktiv kommun. Yet är ett naturligt och starkt nav för besöksnäringen i Timrå och ett 
besöksmål som nu kan utvecklas. I kommunen är den ideella föreningen EQ Kultur verksamma på 
Skönviksberget med EQ Arena. Där erbjuder föreningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
långtidsarbetslösa personer möjlighet att arbetsträna. EQ Arena öppnar nu upp verksamhet i Y:et för 
att bredda sitt utbud av arbetsträningsplatser. Många instegsjobb återfinns inom besöksnäringen och 
det är därför en viktig  det EQ Arena kommer möta behovet av ett aktivt område kring Y:et genom att 
driva en INFO-Point och välkomna besökare i kommunen. Genom denna överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap kommer EQ Arena även kunna erbjuda Timrå kommun att ta del av 
deras arbetsträningsarena. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Överenskommelse 
Presentation Ideell förening EQ Kultur  
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Enheten för arbete och integration 
Kultur och Teknikförvaltningen 
Ekonomienheten 
Ideell förening EQ Kultur 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 265 
Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR m.m 
KS/2020:206 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta lokalt kollektivavtal - LOK om Kompetens- och omställningsavtal, enligt bilaga 5 till detta avtal, 
med samtliga tecknande motparter i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
____ 
 
Ärendet 
I det centrala förhandlingsprotokollet framgår följande: § 5 Rekommendation om lokalt kollektivavtal KOM-
KR Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda 
arbetstagarorganisationer att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår 
av bilaga 5. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar 
att anta det som lokalt kollektivavtal. 
Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till berörd arbetstagarorganisation som begär det. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 § 226 att teckna lokalt kollektivavtal LOK om Kompetens- 
och omställningsavtal, detta måste nu revideras enligt rekommendation till att Anta lokalt kollektivavtal 
LOK om Kompetens- och omställningsavtal. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2020-06-02 § 226 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 266 
Näringslivskontorets nulägesbild (juni 2020) i Coronapandemin och 
prioriteringar framåt. 
KS/2020:225 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Coronapandemin har skapat ett nytt nuläge, vi kallar det nyläget. Återhämtningen efter förra 
lågkonjunkturen tog 6 år i Västernorrland (sannolikt långsammast i riket). Timrå hade sett till en 10 års 
period Sveriges tredje bästa tillväxt i SME-företag kopplat till samma lågkonjunktur. Idag styr 
Näringslivskontoret verksamheten utifrån tre olika styrande dokument, verksamhetsplan, policy för 
näringslivsutveckling och Timrå kommuns styrmodell. Näringslivskontoret prioriterar om i 
verksamheten utifrån behoven i nyläget. 
 
I krisens vardag prioriteras arbetet på Näringslivskontoret kortsiktigt kopplat till aktiviteter i pågående 
Coronapandemi, arbetet finns väl summerat på www.timra.se/coronaforetag. Det handlar om att få så 
många företag som möjligt i kommunen att ta sig igenom krisen på bästa möjliga sätt, för att bibehålla 
så många människor som möjligt i sysselsättning. Samtidigt i ”krisens vardag” så förbereder nu 
Näringslivskontoret för tiden efter krisen (nyläget) genom att planera för fyra insatsområden:  Fler 
människor bor i Timrå , fler företag väljer Timrå, ett företagsammare Timrå och en växande 
besöksnäring.  
 
För att understödja dessa områden och säkerställa ett bibehållet gott företagsklimat som siktar på målen 
#Norrlandsbästaföretagsklimat och #Topp10isverigepåservicetillföretag så riktas insatser till befintliga 
företag i Timrå inom tre områden: Ett attraktivare Timrå, kompetensväxling samt omställning och 
rådgivning i krisen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2019:447 - KS Verksamhetsplan 2020 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020 
 

  

http://www.timra.se/coronaforetag
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 267 
Handlingsplan för budget i balans - maj 2020 
KS/2020:261 
 
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 informerade 
kommunchefen kommunstyrelsen den 2 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. På 
extra KS kompletteras med ekonomisk uppföljning till och med maj eftersom den inte var färdig till 
sammanträdet den 2 juni.  
 
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 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 268 
Miljö- och byggnadsnämndens arbete med ovårdade tomter 
KS/2020:260 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggchef Klas Lundgren informerar om rubr ärende. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 269 
MSB information om statlig ersättning för krisberedskap och civilt 
försvar 
KS/2020:265 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har rubr information inkommit till kommunledningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Information 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret (Sara Semeraro) 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 270 
Vägledning om krisledningsnämnd 
KS/2020:266 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har rubr vägledning inkommit till kommunledningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Vägledning 
 
 
 
 

 

 

 


	§ 257Sammanträdet öppnas
	§ 258Anteckna närvarande
	§ 259Mötets former och genomförande
	§ 260Utse justerare
	§ 261Fastställa ärendelista
	§ 262Ändringar i kollektivtrafik linje 611 inför skolstart höstterminen 2020
	§ 263Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB
	§ 264Idéburet Offentlig Partnerskap mellan Timrå kommun och EQ ARENA för stärkt besöksnäring.
	§ 265Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m
	§ 266Näringslivskontorets nulägesbild (juni 2020) i Coronapandemin och prioriteringar framåt.
	§ 267Handlingsplan för budget i balans - maj 2020
	§ 268Miljö- och byggnadsnämndens arbete med ovårdade tomter
	§ 269MSB information om statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar
	§ 270Vägledning om krisledningsnämnd

