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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 12:15-12.55 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 271-277, 279-314 
Mari Eliasson (S) tjänstgör som ordf § 278 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) § 278 och istället för Stig Svedin (V) § 294 
Bengt Nilsson (S), deltar via Skype 
Johanna Bergsten (S), deltar via Skype 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Skype 
Stig Svedin (V) §§ 271-293, 295-314 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C), deltar via Skype 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johan Engström Lockner (S), ersättare §§ 271-277, 279-
293, 295-314 
Björn Könberg (S), ersättare 
Lisbeth Eklund (S), ersättare, deltar via Skype 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare §§ 271-293, 
295-314 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 292-314, deltar via 
Skype 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 

Utses att justera Anna-Lena Fjellström (S) och Robert Thunfors (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2 september 2020 

Underskrifter  

 
……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordf §§ 271-277, 279-314 Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), ordf § 278 Robert Thunfors (T), justerare 
 
 
……………………………………………………. 
Anna-Lena Fjellström (S), justerare 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Anslaget uppsatt den 
2020-09-03 

Anslaget nedtas den 
2020-09-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§271-§314 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 2 september 2020 
Sammanträdet öppnas, § 271 
Anteckna närvarande, § 272 
Mötets former och genomförande, § 273 
Utse justerare, § 274 
Fastställa ärendelista, § 275 
Midlanda flygplats - information om driftmässiga och ekonomiska förutsättningar nu och framåt, § 276 
Markanvisning flerbostadshus, del av Bergeforsen 1:150, § 277 
Beslut om planbesked för Bäräng 1:2, § 278 
Remissvar- förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, § 279 
Redovisning av internlån per 200630, § 280 
Timrå kommuns yttrande - Starkare kommuner: med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8), § 281 
Information vid skolstart, utvärdering och scenarioplanering Covid-19, § 282 
Idéburet Offentlig Partnerskap för stärkt besöksnäring, § 283 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, § 284 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, § 285 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 -intresseföreningen Norrtåg, § 
286 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet, § 287 
Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall, § 288 
Plusboende eller dylikt i Ljustorp, § 289 
Lokalt jobbspår, § 290 
Matavfallsinsamling, § 291 
Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå - Avsiktsförklaring och samverkansavtal, § 292 
Medel till Medelpads räddningstjänstförbund för utökat åtagande operativ ledning, § 293 
Redovisning av partistöd 2019, § 294 
Hävning av kf-beslut § 150/1996 - Invandrarpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun, § 295 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- remissvar, § 296 
Motionssvar på motion från (MP) om inventering och restaurering av vattendrag i Timrå kommun, § 
297 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om Fiber till alla på samma villkor, § 298 
Möjlighet till nämndsmöten på distans, § 299 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning juli 2020, § 300 
Utveckling Vivsta gamla skola - AB Timråbos beslut, § 301 
Timrå Vatten AB - Taxa för allmänna VA-anläggningar 202, § 302 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Mål nr 4844-19 - förvaltningsrättens beslut, § 303 
Utredning om att föra över DinTur Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland, § 
304 
Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge 
kommun - Region Västernorrlands beslut, § 305 
Statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19, § 306 
Frivilliga resursgruppen, FRG, under coronapandemin, § 307 
Skogsbrand 2020 - Inbjudan till webbinarium, § 308 
Cirkulär 20:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen 
med anledning av coronapandemin, § 309 
Cirkulär 20:29 - Beslut och justeringar i RIPS för år 2020, § 310 
Cirkulär 20:30 - Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen, § 311 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Cirkulär 20:31 - Förändring i sommarjobbssatsning från och med september, § 312 
Anmälan av delegationsärenden, § 313 
Anmälan av informationsärenden, § 314 
  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 271 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 272 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 273 
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. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 274 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Robert Thunfors (T) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 2 september 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 275 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ett ärende: Möjlighet till nämndsmöten på distans. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 276 
Midlanda flygplats - information om driftmässiga och ekonomiska 
förutsättningar nu och framåt 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Flygplatschef Frank Olofsson informerar om rubr ärende. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 277 
Markanvisning flerbostadshus, del av Bergeforsen 1:150 
KS/2020:302 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Acasa Bostad AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

____ 
 
Ärendet 
Den 11 augusti 2020 ansökte Acasa Bostad AB (Bolaget) om direktanvisning för byggande av 72 st 
hyreslägenheter i Bergeforsen, del av Bergeforsen 1:150.  
 
Fastigheten omfattar ca 26 000 kvm och utgörs idag av detaljplanelagd men oexploaterad skogsmark, 
företrädesvis tall. Marken är plan och består av älvsediment, sand. Bolaget har sökt markanvisning på 
16 000 kvm. 
 
Huvudmålgruppen är hyresgäster + 50 som flyttar från sin villa i närområdet. Husen kommer att 
byggas i två våningar med hiss, i huvudsak 3-4 rok. Bolaget bygger enbart med träkonstruktion. 
 
Framtagen statistik visar att 67 procent av villaägarna i närområdet tillhör den målgruppen. Det 
föreslagna projektet bedöms fylla en viktig funktion för att aktivera flyttkedjor i, och i anslutning till, 
Bergeforsen samt att det i hög grad bidrar till det övergripande målet att erbjuda livskvalitet och 
attraktiva livsmiljöer. Därutöver innebär projektet ett värdefullt bidrag till ett ökat byggande i trä. Dels 
genom det faktiska tillskottet men också som studieobjekt och föredöme för andra aktörer. Dessutom 
innebär projektet nybyggnation på en av våra mindre orter där få nya bostäder tillkommit de senaste 
decennierna. 
 
Under markanvisningens löptid ska Bolaget detaljplanera genomförandet av sitt projekt samt ett 
köpeavtal framförhandlas mellan parterna. 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal med bilagor 
Riktlinjer för markanvisning för exploatering i Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 278 
Beslut om planbesked för Bäräng 1:2 
KS/2020:214 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna ett positivt planbesked 
 

2. Uppdra till Miljö-och byggkontoret att påbörja planläggning 
 

3. Prioritera detaljplanen som nr 8 i prioriteringslistan 
____ 
 
Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) då Mari tjänstgör som ordförande 
istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Robert Thunfors (T) lämnar protokollsanteckning: Det är viktigt att i det fortsatta planarbetet betona 
behovet och vikten av en väl fungerande trafiklösning i närområdet och för hela Tynderövägen från 
Söråker till Åstön. 
____ 
 
Ärendet 
Fastighetsägaren till Bäräng 1:2 har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten att tillskapa ett 
större antal småhustomter (ca 50 st) i Tynderö-området. Området är idag obebyggd skogsmark men 
angränsar till bebyggelsen i Yttre Tynderösundet och Unnviken. Till området finns vägförbindelse med 
enskilt huvudmannaskap. Till kommunal service är det relativt långt där merparten av servicen är 
koncentrerad till Söråkers centrum. Det finns dock i närområdet kommersiell service i form av 
restauranger och café.  
 
Den kommunövertäckande översiktsplanen ger för det aktuella området markanvändning för LIS-
område, gles bebyggelse och skogsbruk. Merparten av ansökans tomter är belägna inom tänkt 
markanvändning för skogsbruk. I översiktsplanen är denna mark inte avsedd för nytillkommande 
bebyggelse. Dock ger översiktsplanen stöd för utveckling av bostäder på landsbygden och då ansökan 
är lokaliserad till befintlig bebyggelse bedöms översiktsplanens intentioner ge stöd för ansökan. Övriga 
tänkta tomter är belägna inom markanvändningar för tänkt bebyggelse. 
 
Då det inte finns kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är det viktigt att utreda 
förutsättningarna för enskilda va-lösningar i en planprövning.    
 
Sammantaget ser Miljö- och byggkontoret positivt på ansökan och föreslår därför att ett positivt 
planbesked ska meddelas sökanden. 
 
Ett detaljplaneförslag bedöms kunna beslutas för antagande under hösten/vintern 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Illustration 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsägare Bäräng 1:2 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 279 
Remissvar- förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 
Ådalsbanan 
KS/2020:243 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt miljö-och byggkontorets förslag med en ändring i remissvaret gällande Timrå 
kommuns utbyggnadsordning och bör se ut enligt följande: 
1. Hudiksvall-Timrå C 
2. Timrå C - Härnösand 
3. Gävle-Söderhamn 
4. Söderhamn-Hudiksvall 
5. Härnösand-Västeraspby 
____ 
 
Robert Thunfors (T) lämnar protokollsanteckning: Vi vill lyfta fram behovet av fler pendlingsstationer i 
kommunen efter den föreslagna sträckningen. Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) ställer sig 
bakom protokollsanteckningen. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan 
Gävle-Sundsvall-Härnösand-Västeraspby. Sträckan är indelad i 6 etapper där Trafikverket har 
prioriterat etapperna efter vad de ser når positiva effekter så snabbt som möjligt. 
 
Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i den nuvarande nationella infrastrukturplanen som går 
ut på att utreda kapacitetsproblem och långa resetider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska 
sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastruktur 
 
Trafikverkets föreslagna etapper utgörs 6 etapper mellan sträckan Gävle-Västeraspby. Timrå berörs av 
två stycken, Timrå-Härnösand och Sundsvall-Timrå. 
 
Trafikverket har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på rapporten och den föreslagna 
utbyggnadsordningen. 
 
Timrå kommun bedömer att rapporten är välskriven och grundas på ett bra kunskapsunderlag. 
Däremot anser Timrå kommun att de etapper som föreslagits bör justeras. Trafikverkets föreslagna 
etapper 2 och 3 bör justeras till en större sammanhållen etapp mellan Sundsvall-Timrå-Härnösand då 
det bedöms ge stora positiva effekter för den regionala attraktiviteten. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår en ändring i remissvaret gällande Timrå kommuns utbyggnadsordning 
och bör se ut enligt följande: 
1. Hudiksvall-Timrå C 
2. Timrå C - Härnösand 
3. Gävle-Söderhamn 
4. Söderhamn-Hudiksvall 
5. Härnösand-Västeraspby 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 12.25–12.30 
 
Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om bristanalys för Nedre Norrland, Ostkustbanan 
Remissvar på Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 
Trafikverket 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 280 
Redovisning av internlån per 200630 
KS/2020:92 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna redovisning av internlån. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 200630 rörande kommunens internlån.  
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 944 420 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över internlån per 200630 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 281 
Timrå kommuns yttrande - Starkare kommuner: med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
KS/2020:118 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande på Kommunutredningens betänkande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Finansdepartementet har skickat ut ett betänkande till myndigheter och kommuner Starkare kommuner: 
med kapacitet att klara Välfärdsuppdraget. Syftet är att bereda samtliga kommuner möjlighet att komma 
med synpunkter på beredningens förslag på hur kommunerna ska få den kapacitet som krävs för att 
utföra kommunens ansvar och uppgifter samt leva upp till den förväntansbild på service och välfärd 
som invånarna har rätt till. Timrå kommun ska yttra sig till Finansdepartementet senast den 30 
september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande - Starkare kommuner: med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
Kopia till: fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se   
Remitterande myndighets diarienr: Fi2020/00647/K 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 282 
Information vid skolstart, utvärdering och scenarioplanering Covid-19 
KS/2020:301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna informationen om krishanteringen Covid-19 fram till och med augusti 2020. 
 

2. Uppdra till kommunchefen att påbörja en utvärdering av kommunens krishantering med en 
enkätstudie. 

 
3. Aktivt delta i länsstyrelsens övergripande utvärdering av krishanteringen. 

 
4. Uppdra till kommunchefen att samordna kommunens arbete med scenarioplanering utifrån 

Folkhälsomyndighetens och länsstyrelsen Västernorrlands scenarioplan. 
 

5. Avvakta med en fullständig uppföljning och utvärdering av det interna arbetet tills behovet av 
krisledning och samordning har klarnat under hösten. 

 
6. Godkänna informationen om att Inriktnings- och samordningsfunktionen avvecklas i 

september 2020 givet att utvecklingen följer scenario 0 i Folkhälsomyndighetens scenarioplan. 
 

7. Uppdra till kommunchefen att återrapportera den första delen av utvärderingen – 
enkätundersökningen – till kommunstyrelsen i november 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning och hantering av kommunens 
krishantering och krisledningsplan. Kommunstyrelsens ledamöter utgör även krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden har inte aktiverats för annat än beslut om regional omfördelning av 
skyddsutrustning och är i dagsläget inte aktiverad. I detta läge har därför kommunstyrelsen att hantera 
information och utvärdering inom ramen för sitt ordinarie ansvar för krisledningsplan, krishantering 
och uppföljning. Kommunchefen ger dels en information om krishanteringen till och med augusti 2020 
samt föreslår åtgärder för att utvärdera, planera och samverka kring fortsatt hantering av Covid-19 för 
hösten 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunchefen har löpande informerat om läget i krishanteringen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Plan inför eventuella nya utbrott av Covid-19 Västernorrlands län 
Folkhälsomyndighetens scenarier: Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför 
eventuella nya utbrott av Covid-19” 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 283 
Idéburet Offentlig Partnerskap för stärkt besöksnäring. 
KS/2020:226 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ersätta avtal för underskrift beslutat 2020-06-16 för undertecknande enligt tidigare beslut. 
____ 
 
Ärendet 
I samband med kommunstyrelsens beslut om upprättande av Idéburet offentligt Partnerskap mellan 
Timrå Kommun och EQ kultur uppdrogs till Kommunstyrelsens ordförande och till kommunchef att 
underteckna avtalet. Dern version av avtalet som beslutades om var felaktig. Med anledning av detta 
behöver ett korrekt avtal upprättas. Det tidigare beslutade avtalet är ej undertecknat.  
 
Det är Arbetsförmedlingen som hänvisar och finansierar arbetsträningspaltser och inte Timrå kommun 
vilket felaktigt angavs i avtalet.  
 
Verksamheten vid Yet har under Sommaren 2020 bedrivits enligt intention med avtalet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2020:226 
KS § 264 
 
Beslutsunderlag 
Avtal Ideburet Offentligt Partnerskap v.2 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
EQ Kultur 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 284 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
KS/2020:245 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Förlänga utredningstiden till december 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Utreda möjligheten att skapa ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kring äldres ensamhet. 
 
Socialförvaltningen har under pågående Corona-pandemi tvingats pausa arbetet med detta uppdrag. 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen förlänga utredningstiden till december 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunalfullmäktige beslutade, KF 2018-11-26 § 183, punkt 17, i samband med fastställande av 
budget och verksamhetsplan för år 2019-2021, att uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av 
socialnämnden, pröva möjligheten att skapa ett IOP kring Äldres ensamhet.  
 
Socialnämnden föreslog 2019-06-19 att inte skapa något IOP utifrån det ansträngda ekonomiska läget. 
Kommunstyrelsen har, 2019-08-20 § 286, återremitterat ärendet med uppdrag att återkomma med en 
utredning och beslutsunderlag. 
 
Socialnämnden överlämnade en rapport i november 2019 med begäran om förlängd utredningstid. 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att förlänga utresringstiden till mars 2020. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-05-19 § 65, Delrapport angående Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet. 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 285 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
KS/2020:28 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt granskningsrapport av 
årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de 
enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 286 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 -
intresseföreningen Norrtåg 
KS/2020:27 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för intresseföreningen Norrtåg har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt 
revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna 
beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 287 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet 
KS/2020:147 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. För företag förlänga betalningstider för alla kommunala avgifter till 150 dagar. 
 

2. För företag förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 150 dagar. 
 

3. Ambitionsnivån rörande betalningstiden till kommunens leverantörer ska vara 15 dagar. 
 

4. Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. 
 

5. Anmoda kommunens bolag att så långt det är möjligt fatta beslut som ligger i linje med 
beslutspunkt 1, 2. 

 
6. Besluten ska gälla från 1 september 2020 till 31 december 2020.  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmoda kommunens nämnder att se över sina upphandlingar, exempelvis dela upp dem i 
mindre delar, med syftet att öka mindre och lokala företags möjligheter att vinna en 
upphandling. 

 
2. Anmoda kommunens nämnder att där det är möjligt, tidigarelägga planerade upphandlingar.  

____  
 
Ärendet 
De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 har sedan våren 2020 påverkat det lokala näringslivet. 
Kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutade under mars 2020 om olika kommunala åtgärder som stöd 
för företagen med en tidsomfattning tom aug-2020. En bedömning är att behov föreligger utifrån pågående 
pandemi att förlänga kommunens åtgärder tom 2020 års utgång för att fortsätta underlätta för de lokala 
företagen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS§ 127/20, KF§ 44/20 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunens styrelser/nämnder 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 288 
Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall 
KS/2020:281 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avvakta med att fatta beslut i frågan omdisponering av driftmedlen för avtalet med Samhall. 
 

2. Ge nämnderna i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster 
och anställda som berörs av uppsägningen av Samhalsavtalet.  

 
3. Redovisningen ska ske senast på KS i november 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel( 3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram,  som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp 
fördelat per nämnd: 
Socialnämnd                       1 552 tkr 
Kultur- och tekniknämnd    1 475 tkr          
Kommunstyrelse                    194 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd    97 tkr 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:   

1. Avvakta med att fatta beslut i frågan omdisponering av driftmedlen för avtalet med Samhall. 
 

2. Ge nämnderna i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster 
och anställda som berörs av uppsägningen av Samhalsavtalet.  

 
3. Redovisningen ska ske senast på KS i november 2020. 

 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 89/2020 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnd 
Kultur- och tekniknämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 289 
Plusboende eller dylikt i Ljustorp 
KS/2020:244 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Lägga utredningen till handlingarna 
 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2019, i samband med antagandet av budget och 
verksamhetsberättelse, uppdra åt AB Timråbo, i dialog med Socialnämnden, undersöka möjligheten att 
ordna Plusboenden eller dylikt i Ljustorp. 
 
Socialförvaltningen har utrett förutsättningar att skapa ett så kallat plusboende i Ljustorp. 
Socialnämnden har ställt sig positiv till ett plusboende i Ljustorp, trots att detta inte ligger i nämndens 
uppdrag, och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta: 

1. Lägga utredningen till handlingarna. 
 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-05-19 § 64, Förutsättningar för plusboende i Ljustorp 
Utredning av förutsättningar för plusboende i Ljustorp 
KF 2019-11-25 § 186 p 22 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Timråbo  
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 290 
Lokalt jobbspår 
KS/2020:282 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Med godkännande lägga förslaget till handlingarna. 
 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har, vid antagande av Verksamhetsplan och budget 2020-2022, uppdragit till 
socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett lokalt jobbspår.  
 
Socialförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsen utarbetat förslag på interna och externa 
jobbspår. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta: 

1. Med godkännande lägga förslaget till handlingarna. 
 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-11-25 § 186, punkt 13. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag lokala jobbspår 
SN2020-06-16 § 88 Lokalt jobbspår 
 
Protokollsutdrag till 
Enheten för Arbete och integration 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 291 
Matavfallsinsamling 
KS/2020:276 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Påbörja förberedelserna för att under planperioden kunna införa matavfallsinsamling 
 

2. Ifråga om insamling och hantering av det insamlade matavfallet ska samordning och samverkan 
med övriga kommuner i länet eftersträvas. 

 
3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Matavfall är en resurs i ett samhälle som går emot cirkulär ekonomi. Genom att separera matavfallet 
och samla in och behandla det avskilt från övrigt hushållsavfall flyttas avfallet uppåt i avfallshierarkin. 
Behandling genom rötning ger upphov till både biogas och biogödsel, vilket minskar beroendet av 
fossila drivmedel och konstgödsel.  
 
Enligt avfallsförordningen skall kommunen tillhandahålla ett system för insamling av matavfall 2021.  
 
Utdrag ur Avfallsförordningen: 
Matavfall 
15 a § Kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från 
annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. Förordning (2018:1466). 
 
15 b § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i 15 a §. Förordning (2018:1466).  
 
15 c § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 15 a §, om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt kultur- och teknikförvaltningen innebär följande paragrafer i avfallsförordningen: 
 
§ 15 b Ger möjlighet till undantag när miljömässiga och ekonomiska fördelarna inte uppväger 
nackdelarna för hela eller delar av en kommun.  
 
§ 15 c Ger möjlighet till tidsbegränsad dispens för att på ett för kommunen ekonomiskt och 
miljömässigt fungerande sätt att införa matavfallsinsamlingen.  
 
Syftet med matavfallsinsamling är att det uppfattas som positiv, förståeligt och praktisk av invånarna. 
Det krävs att systemet samverkar med övriga avfallslösningar. För att nå dit behöver Timrå kommuns 
invånare och verksamheter få ett resurseffektiv, miljömässigt positivt och ett för invånarna väl 
fungerande system för matavfallsinsamling. 
 
Förutsättningarna för ovan nämnda punkter har delvis varit och är fortfarande till viss del oklara. 
Kultur- och teknikförvaltningen ser ändå att det nu finns förutsättningar för och möjligheter att gå 
vidare med matavfallsinsamling i kommunen.   
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Möjlighet till att inom rimligt avstånd finnas avsättning för behandling av det insamlade 
matavfallet 
Hemab, Härnösands Energi och miljö har fattat beslut om utbyggnad av sin biogasanläggning med 
ytterligare 15000 ton behandlingskapacitet. Detta under förutsättning att de tilldelas delfinansiering från 
klimatklivet. Detta ger möjlighet till avsättning inom ett avstånd som är både ekonomiskt och 
miljömässigt rimligt.  
 
Samordning med insamling av övrigt hushållsavfall för att få ett system som invånarna 
uppfattar som rationellt och fungerande 
Denna fråga är komplex. Kommunen ansvarar för insamling av matavfall och det sk restavfallet. För 
förpackningar gäller producentansvar, där tillståndsgivna insamlingssystem ska börja gälla från 2021, 
men naturvårdverket har avslagit ansökningarna. För returpapper är ansvarsfrågan oklar då regeringen 
har meddelat att producentansvaret för returpapper ska upphöra och ansvaret övergå till kommunerna. 
Dessa oklarheter till trots bör kommunen påbörja arbetet med införandet av matavfallsinsamling och 
där så är lämpligt samverka med andra insamlingssystem för att ge invånarna goda förutsättningar för 
att sortera sitt avfall på rätt sätt.   
 
Ett beslut om matavfallsinsamling i kommunen ger kultur- och tekniknämnden möjlighet att jobba 
vidare med de praktiska frågeställningarna kring hur avfallsförordningens 15 § ska kunna förverkligas i 
Timrå.  
 
Mål för Timrå kommun 
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 
Insamling av matavfall och biologisk behandling genom rötning är en del av vägen för Timrå för att 
skapa livskraftiga och attraktiva livsmiljöer med goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv. Det 
ger bättre förutsättningar för ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen. 
 
Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv 
För ett ekologiskt hållbart liv fortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen 
med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att fossila bränslen successivt ersätts av 
förnybara alternativ för fastigheter, resor och transporter, samt att vi i större utsträckning ökar 
användningen av den distansfria teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. 
 
Nyckeltal för inriktningsmål 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling, (andel %), är ett av 
nyckeltalen för kommunens inriktningsmål. Matavfalls insamling är en förutsättning för att kunna öka 
inom detta inriktningsmål. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-06-17 föreslå kommunfullmäktige besluta att påbörja 
matavfallsinsamling från 2022 samt att uppdra till förvaltningen att ansöka om dispens enligt 
avfallsförordningens § 15 C. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Påbörja förberedelserna för att under planperioden kunna införa matavfallsinsamling. 
 

2. Ifråga om insamling och hantering av det insamlade matavfallet ska samordning och samverkan 
med övriga kommuner i länet eftersträvas. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Tony Andersson (M) bifaller Stefan Dalins (S) förslag med ett tillägg, en punkt 3: 
 

3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2021. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) och Tony Anderssons (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200617 § 66 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 292 
Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå - Avsiktsförklaring och 
samverkansavtal 
KS/2020:277 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa Avsiktsförklaring väghållarbyten mellan Trafikverket och Timrå kommun. 
 

2. Fastställa Samverkansavtal Timrå Trafikplats. 
 

3. Använda 3 Mnkr av 3 Mnkr ur den befintliga investeringen IV2206 Bro 22-963 för att fullgöra 
samverkansavtalet.  
 

4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen och samverkansavtalet. 

____ 
 
Ärendet 
Under 2016 informerade Trafikverket om sitt projekt som benämnts RÄV (RättVäghållare). Syftet är 
att renodla vad som är Trafikverkets vägar och vad som är kommunala vägar. I det första förslaget var 
det ett ensidigt överlåtande av vägar från Trafikverket till kommunen. Kommunen har kommande år 
haft en dialog runt detta och har själva lagt fram förslag på vägar och broar som kanske Trafikverket 
kan ta över från kommunen för att uppnå en mer resurseffektiv väghållning samt att det inte blir för 
stor differens kostnadsmässigt som kommunen upplevde från början. Ett av förslagen från Timrå 
kommun var sträckan Norra Vägen, delar av Järnvägsgatan, Kyrkbacken samt hela trafikplatsen Timrå 
inkl bro.  Trafikverket ville veta statusen på bron innan ett övertagande. Kommunen har utfört en 
extern utredning hur bärigheten är för bron. Detta har medfört att tung trafik har letts om från bron 
eftersom den konstruktionsmässigt inte klarar av de tunga lastbilarna och den går heller inte att 
förstärka till BK4. En ny körbana eller en helt ny bro är alternativet. En uppskattad summa för en helt 
ny bro är ca 75 miljoner kronor.  
 
Nuvarande ärende innehåller flera delar, först delen avser avsiktsförklaringen som beskriver vilka vägar 
samt broar som övergår till respektive part. Väghållaransvar för väg/vägar som föreslås gå över till 
kommunen: 
Sandarnavägen, väg 662 inklusive bro över Ljustorpsån, 3 350 m  
Bruksvägen, väg 662.01, 120 m 
Söråkersgatan, väg 688, 2 595 m  
Stallvägen, väg 688.01, 318 m 
Vävlandsvägen, väg 647, 1752 m 
Totalt 8135 meter väg 
 
Väghållaransvar för väg/vägar som föreslås gå över till Trafikverket: 
Norra vägen, del av Järnvägsgatan, kyrkbacken upp till och med  bro 22-963-1/2 över E4 Timrå 
trafikplats, 1 300m. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Det blir för kommunen 6835 meter väg mer att sköta. Det innebär att kostnaden över tid för vägarna 
ökar med ca 800-900 tkr om vi räknar på ett snitt 130 kr per meter att sköta över tid inkl. 
beläggningsunderhåll och kostnad för investering.  
 
Detta innebär att kommunen tar över mer antal km väg än Trafikverket men Trafikverket i sin tur tar 
över ansvaret att söka finansiering för broåtgärden för bro 22-963, vilket uppskattas till 75 mnkr. 
Kommunen bedömer att driftkostnaden ökar för de vägar de tar över men i sin tur tar Trafikverket 
ansvaret för finansieringen av investering av ny bro. 
 
Alla vägar ska iståndsättas innan ett övertagande av respektive part. Det innebär att Trafikverket har en 
högre kostnad för det än kommunen. 
 
Den andra delen av ärendet är samverkansavtalet för Trafikplats Timrå som innebär att kommunen 
medfinansierar projekteringen av en ny bro som uppskattas till ca 3 Mnkr samtidigt som Trafikverket 
förbinder sig till att söka finansiering för att åtgärda bron till BK4 standard samt investera i en ny bro 
med statliga medel och ta över den till sitt ansvar. För att möjliggöra medfinansieringen finns det en 
investering som Kultur- och tekniknämnden redan har beslutat om, investeringen IV2206 Bro 22-963. I 
dagsläget har kultur- och tekniknämnden beslutat om en investeringsbudget på 3.000 tkr för denna 
investering. Förvaltningens förslag är att använda dessa pengar med början under 2020 för att fullgöra 
samverkansavtalet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Nedsättningen av vikten på bron har beslutats av kultur- och teknikförvaltningen. Denna nedsättning 
av vikten gjordes i samband med att den externa konsultutredningen blev klar. Utredningen visar att 
bron i grunden har en konstruktion som är svag. Detta innebär att deras förslag var att sätta ned vikten 
samt att en ny överbyggnad och om inte det är möjligt en helt ny bro som klarar BK4. 
 
Beslutsunderlag 
Avtalsutkast samverkansavtal Timrå trafikplats 
Avsiktsförklaring väghållarbyten 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 200617 §71 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 293 
Medel till Medelpads räddningstjänstförbund för utökat åtagande 
operativ ledning 
KS/2020:271 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna att statsbidrag för utökad åtagande operativ ledning, 4 kr per invånare, ställs till 
Medelpads räddningstjänst disposition för samverkan i Räddsam Västernorrland. 

 
2. Finansiering sker ur kommunledningskontorets budget 2021. 

 
3. Beslutet förutsätter motsvarade beslut hos övriga huvudmän för räddningstjänstförbundet. 

____ 
 
Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund har i skrivelse inkommen 20060615, hemställt att ägarkommunerna 
skall medge medel ur statsbidrag till kommunerna för bl a utökat åtagande för operativ ledning. 
 
En utredning, ”effektivare kommunal räddningstjänst” föreslår bl a krav på kommunerna att ständigt 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunsektorn har utifrån lagförslaget  
fått ett tillskott till det generella statsbidraget fr o m 2021 motsvarande 4 kr/invånare vilket för Timrå 
kommun gör ca 72 tkr/år. 
 
Medelpads räddningstjänstförbund önskar ta del av dessa medel från kommunen och aviserar att 
medlen skall nyttjas till en samverkan med övriga räddningstjänster i länet, Räddsam Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från MRF 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 294 
Redovisning av partistöd 2019 
KS/2020:154 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Till Vänsterpartiet inte utbetala partistödet för 2021, eftersom partiets redovisning och 
granskningsintyg av hur partistödet använts inte inkom inom föreskriven tid. 

____ 
 
Stig Svedin (V) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stig Svedin (V). 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2019 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 
  
Vänsterpartiet har inte inkommit med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid.  
Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Till Vänsterpartiet inte utbetala partistödet för 2021, eftersom partiets redovisning och 
granskningsintyg av hur partistödet använts inte inkom inom föreskriven tid. 

 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag  
Redovisning partistöd (S)  
Redovisning partistöd (L)  
Redovisning partistöd (C)  
Redovisning partistöd (KD)  
Redovisning partistöd (SD)  
Redovisning partistöd (T)  
Redovisning partistöd (M)  
Redovisning partistöd (V) 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295 
Hävning av kf-beslut § 150/1996 - Invandrarpolitiskt handlingsprogram 
för Timrå kommun 
KS/2019:298 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Häva kommunfullmäktiges beslut § 150/1996 – Invandrarpolitiskt handlingsprogram för Timrå 
kommun 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som 
behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut, den 14 maj 2019 § 177, fastställt Integrationspolicy. Som en följd av 
detta bör rubr beslut hävas. 
 
Beslutsunderlag 
Invandrarpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun  
Protokollsutdrag kf beslut § 168/2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 296 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- remissvar 
KS/2020:198 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att inte ta ut någon hyra av föreningar med säte i Timrå vad gäller 
kommunens olika lokaler från och med mars 2020 så länge rekommendation/förbud om 
deltagarbegränsning gäller. Att uppmana styrelsen för AB Timråbo att ta motsvarande beslut. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och tekniknämnden har mottagit skrivelser från Svenska Fotbollsförbundet, RF-SISU 
Västernorrland, Ideell kulturallians och Sveriges Ridskolor om stöd med anledning av coronakrisen. 
 
På kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-04-29 diskuterades rättvisan i att sänka hyran för de 
som hyr lokaler mot att alla föreningar ska kunna söka stöd om de lidit förlust. Det kan slå olika 
beroende på typ av förening och därav beslutade kultur- och tekniknämnden att uppdra till 
förvaltningen att informera alla föreningar om de statliga stöd som finns att söka samt att på särskild 
upprättad blankett senast 30 september 2020 inkomma med ansökan om särskilt stöd om föreningen 
lidit förlust med anledning av coronaviruset, säkerställa att den totala summan av det kommunala 
aktivitetsstödet för idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 2020 samt att 
föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse och bokslut då 
årsmöten kan behövas flyttas fram. 
 
Förvaltningen har till kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-06-17 tagit fram ett förslag på en 
blankett för föreningar som vill söka stöd hos kommunen om de lidit förlust med anledning av 
coronaviruset med senaste ansökningsdatum 2020-09-14. 
 
När det gäller betalningstiden för föreningar tillämpas samma som för företagen och hyror i 
kommunägda lokaler, 150 dagar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-06-17 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- 
Sammanställning över lokalhyror 2019 
Protokollsutdrag KTN 200429 §49 
Protokollsutdrag KTN 200617 §61 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 297 
Motionssvar på motion från (MP) om inventering och restaurering av 
vattendrag i Timrå kommun 
KS/2018:299 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 

1. Bifalla motionen. 
 

2. Hänföra frågan om finansiering till arbetet med budget- och verksamhetsplan 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Folke Nyström (MP) har i en motion den 10 juli 2018 föreslagit att Timrå kommun själva eller i 
samarbete med intresserade natur- och/eller fiskeorganisationer ska genomföra en inventering av 
mindre vattendrag och förekomst av vandringshinder.  Motionslämnaren vill att en handlingsplan 
upprättas med en prioritering av vilka åtgärder som behöver genomföras för att återställa ett naturligt 
flöde i vattendragen samt genomföra dessa. 
 
Motionslämnaren framhåller att det finns ett antal mindre vattendrag i kommunen som är modifierade 
och där det finns olika vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Det kan vara 
gamla dammar för kvarnar, elproduktion eller andra anordningar från timmerflottningsepoken. 
Förekomst av vandringshinder påverkar möjligheterna för fisk och andra vattenlevande organismer att 
vandra fritt, fiskens möjlighet till reproduktion och den biologiska mångfalden i vattnen. Att inventera 
kommunens vattendrag och genomföra åtgärder för att återställa ett naturligt flöde skulle vara till gagn 
för den biologiska mångfalden, gynna sportfisket och bidra till besöksnäringens tillväxt i kommunen. 
 
Angående finansiering konstaterar miljö- och byggkontoret följande. Tidigare utredning visar att om 
ambitionsnivån ska höjas och det ska vara möjligt att ta fram en fiskeplan som omfattar alla vattendrag 
så behöver resurser tillföras samhällsenheten och att arbetet prioriteras annorlunda. 
 
Ärendets tidigare behandling 
I KF 2018-09-24 § 130 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande. I tjänsteskrivelse 2018-11-14 föreslog samhällsenheten kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att yrka bifall till motionen förutsatt att medel tillförs för framtagandet av 
fiskeplanen. I KS § 358 2018-12-04 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till miljö- 
och byggkontoret för vidare utredning av ev finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Folke Nyström (MP) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 298 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om Fiber till alla på 
samma villkor 
KS/2019:349 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen 
____ 
 
Ärendet 
Motionären föreslår fullmäktige via två punkter i sin motion.  

- Att KF beslutar utreda möjligheten att skapa en för alla medborgare trygg stark 
samordning/organisation för fiber/bredbandskommunikationen inom kommunen. 

- Att KF på samma vis utreder möjligheten att skapa ett gemensamt avgiftssystem som bygger på 
förbrukning/nyttjande att gälla över hela kommunen 

 
Den första punkten i motionen. 
Idag saknas egen organisation och personella resurser för en stark samordning/organisation för 
fiber/bredbandskommunikation. Arbetet för samordning av fiber/bredbandskommunikation består i 
att bevaka information från länsstyrelsen, ta emot information/samtal från medborgare och föreningar i 
kommunen samt att informationssamverka med det delägda kommunala bolaget Servanet.  
 
Kommunens bredbandsstrategi antogs på första fullmäktigesammanträdet 2015 och sträcker sig till 
kommande årsskifte. Målsättningen i bredbandsstrategin är att minst 90 % av kommunens hushåll och 
företag ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet år 2020. Den senaste 
officiella statistiken om bredband redovisades 1 oktober 2019. Där anger pts.se att 90,71% har tillgång 
till, eller absolut närhet till bredband med hastigheten 100 Mbit/s i Timrå kommun. Med den 
bakgrunden har Timrå kommun nått sitt mål.  
 
Den andra punkten i motionen.  
Att ha möjligheten till en trygg och säker uppkoppling är en lika naturlig del som vatten och avlopp på 
en fastighet. Allt fler digitala välfärdstjänster dyker upp och en stabil fiber/bredbandskommunikation är 
oftast avgörande för att välfärdstjänsterna ska fungera. Frågan om fiber/bredbandskommunikation blir 
därför större än bara frågan om infrastruktur. Motionären menar att det är en jämställdhetsfråga och 
det finns mycket som bekräftar det. Motionären vill att kommunen utreder möjligheten att skapa en 
stark samordning/organisation för fiber/bredbandskommunikation inom kommunen.  
 
Timrå kommuns organisation har inga resurser (personal eller pengar) avsatta för att jobba aktivt med 
bredband/fiberfrågor. Däremot är kommunen delägare i det helägda kommunala bolaget Servanet som, 
via Sundsvalls elnät, äger den största andelen nätanläggningar i Timrå kommun. Det är även helägda 
privata aktörer som bygger ut och äger anläggningar i kommunen.  
Genomförda och planerade utbyggnationer av fiber bygger på marknadsmässiga krafter samt på 
offentliga stöd för att bygga där marknadsmässiga krafter inte är tillräckliga. Att kommunen ska arbeta 
för att skapa ett gemensamt avgiftssystem som bygger på förbrukning/nyttjande att gälla över hela 
kommunen bedöms vara juridiskt mycket svårgenomfört. I landet skiljer avgiftssystemen åt, framförallt 
för bredbandsnätet. Här går det att jämföra med hur elnätsavgift och elförbrukningsavgift tas ut. I 
några områden betalas två separata räkningar för bredband medan kunder inte gör det i vårt område. 



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Fullmäktige skulle kunna be Servanet att utreda sitt avgiftssystem så att det bygger på 
förbrukning/nyttjande och att gälla alla sina kunder. Tyvärr så kommer det inte att gälla alla i 
kommunen eftersom Zitius och IP-only är relativt stora aktörer i kommunen. Med denna bakgrund 
föreslås ett avslag till andra punkten i motionen. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299 
Möjlighet till nämndsmöten på distans 
KS/2020:148 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Upphäva del av beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30, § 45, punkt 4, och möjliggöra för nämnderna 
att sammanträda på distans tills vidare. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-03-30 § 45 att: 

• Ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, helt eller delvis, på 
distans.  

• Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att dessa genomförs i 
enlighet med SKR:s rekommendationer.  

• Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans. 
• Beslutet gäller till och med 30/9 2020. 

 
Nu är förslaget att beslutet förlängs tillsvidare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kf 2020-03-30 § 45 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning juli 2020 
KS/2020:308 
 
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 september 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 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301 
Utveckling Vivsta gamla skola - AB Timråbos beslut 
KS/2020:246 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen AB Timråbo har, den 25 maj 2020 § 48, beslutat att inte utveckla Vivsta gamla skola till 
bostäder samt att bolaget ska ställa sig positiv till att köpa Vivsta 19:1 när fastighetens byggnader är 
rivna och marken återställd. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302 
Timrå Vatten AB - Taxa för allmänna VA-anläggningar 2021 
KS/2020:270 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Timrå Vatten AB har i beslut, den 27 maj 2020 § 17, fattat beslut om VA-taxa 2021. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Mål nr 4844-19 - 
förvaltningsrättens beslut 
KS/2019:396 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningsrätten i Härnösand har, den 17 juni 2020, avslagit överklagandet gällande 
Kommunfullmäktige i Timrå kommuns beslut den 30 september 2019 §§ 127–162. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 304 
Utredning om att föra över DinTur Kundcenter från kommunalförbundet 
till Region Västernorrland 
KS/2020:256 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Västernorrland har, den 19 maj 2020 § 52, beslutat ang Utredning om att föra över DinTur 
Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 305 
Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, 
Timrå kommun och Ånge kommun - Region Västernorrlands beslut 
KS/2020:211 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Västernorrland har, den 17 juni 2020 § 73, fattat beslut om delförsäljning av aktier i Nya 
Ostkustbanan AB till Sollefteå, Timrå och Ånge kommuner. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 306 
Statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av 
sjukdomen covid-19 
KS/2020:290 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
En gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna har inkommit till kommunen 2 juli 2020 ang 
Statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19 
 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 307 
Frivilliga resursgruppen, FRG, under coronapandemin 
KS/2020:278 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Frivilliga resursgruppen, FRG, Civilförsvarsförbundet har i skrivelse, den 9 juni 2020, informerat och 
inbjudit kommunerna att delta, i sitt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna när det gäller att bistå 
invånare i riskgrupper med bl a mat- och medicininköp. 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 308 
Skogsbrand 2020 - Inbjudan till webbinarium 
KS/2020:297 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Skogsbrand 2020 arrangeras av Räddningstjänsten Jämtland i samarbete med MSB och har bjudit in till 
Webbinarium som riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, 
skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer som kan bli berörda av 
skogsbränder och effekterna av dessa. 
 
Webbinariet är den 15 september 2020 kl 9-12. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 309 
Cirkulär 20:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård 
för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin 
KS/2020:250 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 29 maj 2020 i cirkulär 20:27 informerat om: Tillfälliga 
överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:27 med tillhörande bilagor 
 
 
 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 310 
Cirkulär 20:29 - Beslut och justeringar i RIPS för år 2020 
KS/2020:279 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 juni 2020, i cirkulär 20:29 informerat om: Beslut och 
justeringar i RIPS för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:29 med tillhörande bilagor 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 311 
Cirkulär 20:30 - Information om statsbidraget för kompetenslyft till 
äldreomsorgen 
KS/2020:287 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 25 juni 2020, i cirkulär 20:30 informerat om: Information om 
statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:30 med tillhörande bilagor 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 312 
Cirkulär 20:31 - Förändring i sommarjobbssatsning från och med 
september 
KS/2020:289 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 3 juli 2020 i cirkulär 20:31 informerat om: Förändring i 
sommarjobbssatsning från och med september 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:31 med tillhörande bilagor 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 313 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KS DEL/2020 § 27  Beslut om belägenhetsadress 

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

KS/2020:242 

KS DEL/2020 § 28 Kommunchefen Överklagan enligt 22 och 38 
§§ förordningen (2010:1122) 
om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar - 
Migrationsverkets beslut 
7.4.3.1-2020-2532 

KS/2020:253 

KS DEL/2020 § 29 Kommunchefen Fullmakt kommunens talan 
och Timrå kommuns rätt mot 
Elisabeth Rosbach Olsson 
angående 
diskrimineringsersättning och 
allt som har samband därmed 

KS/2020:222 

KS DEL/2020 § 30 Kommunchefen Remissvar - regional 
innovationsstrategi, dnr 
19RS187 

KS/2020:166 

KS DEL/2020 § 31 Kommunchefen Yttrande - Remiss regional 
innovationsstrategi 

KS/2020:166 

KS DEL/2020 § 32 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
sommaren 2020 

KS/2020:286 

KS DEL/2020 § 33 Planarkitekt Svar på remiss från 
Lantmäteriet angående servitut 
på fastigheterna Sörberge 
1:415 och 1:343 

KS/2020:268 

KS DEL/2020 § 34 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
sommaren 2020 

KS/2020:286 

KS DEL/2020 § 35 Förvaltningschef 
Miljö- och 
byggkontoret 

Köpebrev för Ri 2:299 förnyas 
och undertecknas för förlängd 
frist avseende 
byggnadsskyldigheten (två år) 

KS/2020:300 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 314 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 Cirkulär 20:26, Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar 

2020-05-20 

KS/2020:1 Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör 2020-05-20 
KS/2020:1 bilaga till Brev från Arbetsförmedlingens 

generaldirektör till regioner och kommuner 
2020-05-20 

KS/2020:1 SN §71 Inga garanterade omsorgsinsatser till 
brukare med tillfällig vistelse i Timrå kommun 

2020-05-20 

KS/2020:12 2020-03-30 Protokoll 2 TVAB, per capsulam 2020-05-27 
KS/2020:5 Styrelsemöteprotokoll Timråbo 20200525 2020-05-27 
KS/2020:5 Styrelsemöteprotokoll Timråbo 20200422 2020-05-27 
KS/2020:1 Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 

2020-05-25, med bilagor 
2020-05-27 

KS/2020:1 ÖN-2020-00038-1 Budget 2021-2023 2020-05-28 
KS/2020:1 ÖN-2020-00005-1 Delårsrapport 1  2020 2020-05-28 
KS/2020:1 ÖN-2020-00028-55 Protokoll 2020-05-18 2020-05-28 
KS/2020:1 e-post, Meddelande från SKRs styrelse 9-2020 om 

sammanträdesplan för 2021 
2020-05-29 

KS/2020:1 bilaga till Meddelande från SKR:s styrelse 9-2020, 
Sammanträdesplan 2021 

2020-05-29 

KS/2020:1 Bilaga till Meddelande från SKRs styrelse om 
Förbundsavgift för 2021,10-2020 Förbundsavgift 
2021 

2020-05-29 

KS/2020:1 e-post, Meddelande från SKRs styrelse om 
Förbundsavgift för 2021 

2020-05-29 

KS/2020:1 Beslut om skyddsjakt på storskarv Länsstyrelsen 
Västernorrland dnr 218-4699-2020 

2020-06-01 

KS/2020:1 Inbjudan från Länsstyrelsen Västernorrland Så tar 
vi vara på digitaliseringens möjligheter 

2020-06-09 

KS/2020:12 2020-05-27 Protokoll 3 TVAB 2020-06-11 
KS/2020:12 2020-05-27 Protokoll Årsstämma TVAB 2020-06-11 
KS/2020:12 2020-05-28 Protokoll 2 MSVA 2020-06-11 
KS/2020:12 2020-05-28 Protokoll Årsstämma MSVA 2020-06-12 
KS/2020:1 Beslut anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 

9 a § Miljöbalken om vattenverksamhet(14558648) 
2020-06-12 

KS/2020:1 Sveriges kommuner och regioner. Revidering av 
preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 

2020-06-12 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 Frivilliga resursgruppen, FRG, under 
coronapandemin 

2020-06-16 

KS/2020:1 e-post Frivilliga resursgruppen, FRG, under 
coronapandemin 

2020-06-16 

KS/2020:1 SN §95 Ändring av dag för socialnämndens 
sammanträde i september 

2020-06-18 

KS/2020:1 Socialnämndens sammanträdesdagar 2020, 
reviderade 

2020-06-18 

KS/2020:1 Revisionens Protokoll 2020-06-16,nr 2 2020-06-24 
KS/2020:1 e-post, Sollefteå kommun, Beslutsexp 

Ansvarsfrihet Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland 2019 

2020-06-25 

KS/2020:1 Sollefteå kommun, sammanträdesprotokoll §60, 
Ansvarsfrihet Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland 2019 

2020-06-25 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om skyddsjakt 
Storskarv 218-5315-20 

2020-06-26 

KS/2020:1 Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av 
nyanlända juni 2020 

2020-06-26 

KS/2020:1 e-post Nyhetsbrev om mottagning och bosättning 
av nyanlända juni 2020 

2020-06-26 

KS/2020:1 20 00462 3 Protokoll 2020.06.23 med bilagor 2020-06-30 
KS/2020:1 Beslutsexpediering §106 Tertial april 2020. 

20200623 
2020-06-30 

KS/2020:1 Beslutsexpediering §105 Justering av tilläggsavgift. 
20200623 

2020-06-30 

KS/2020:290 Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och 
Famna juli 2020 Kommuner 

2020-07-02 

KS/2020:1 Länsstyrelsens beslut i anmälan om 
vattenverksamhet 535-4167-2020 

2020-07-08 

KS/2020:1 Månatlig rapportering maj 2020, 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län 

2020-07-27 

KS/2020:1 Ansökan/Uppdaterade frågor och svar - 
Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av 
sjukdomen covid-19 (dnr 189232020) 

2020-07-28 

KS/2020:1 Förordnande upprätthållande av tjänst KoT 2020-07-29 
KS/2020:1 22TFS 2020 10 farligt gods Timrå (14926910) 2020-08-03 
KS/2020:1 e-post Förbud mot trafik med farligt gods (ADR) 

på gator och vägar inom centrala delarna av Timrå 
2020-08-03 

KS/2020:1 Beslut om förbud mot trafik med farligt gods 
(14920192) 

2020-08-03 

KS/2020:1 Konsekvensutredning (12859424) 2020-08-03 
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