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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus/Zoom 13.00-14.00 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 412-416, 418-465 
Tony Andersson (M) tjänstgör som ordf § 417 
Mari Eliasson (S) §§ 412-416, 418-465, deltar via Zoom 
Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) § 
417, deltar via Zoom 
Bengt Nilsson (S) §§ 412-419, 421-465, deltar via Zoom 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) § 417 
och för Bengt Nilsson (S) § 420, deltar via Zoom 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Johanna 
Bergsten (S), deltar via Zoom 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Zoom 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) §§ 412-440, 442-465, deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T) §§ 412-416, 418-438, 440-465, deltar via 
Zoom 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) §§ 
417,439 och för Björn Hellquist (L) § 441, deltar via Zoom 
Ulf Lindholm (SD) deltar via Zoom 
Niklas Edén (C) deltar via Zoom 
Tony Andersson (M) 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Söderberg (S), ersättare §§ 412-416, 418-465 
Björn Könberg (S), ersättare §§ 412-416, 418-419,421-465 
Lisbeth Eklund (S), ersättare deltar via Zoom 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare deltar via Zoom 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 412-416, 418-438, 440-465  
Sven-Åke Jacobsson (KD), ersättare deltar via Zoom 
Oskar Andersson deltar via Zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 
 

Utses att justera Stig Svedin (V) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 22 december 2020  

Underskrifter  
  

Stefan Dalin (S), ordf §§ 412-416, 418-465 Helene Olofsson, sekreterare 
  

Stig Svedin (V), justerare Ulf Lindholm (SD), justerare 
 

 
 

Tony Andersson (M), ordf § 417 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-22 

Anslaget nedtas den 
2021-01-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§412-§465 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 22 december 2020 

Sammanträdet öppnas, § 412 
Anteckna närvarande, §413 
Mötets former och genomförande, § 414 
Utse justerare § 415 
Fastställa ärendelista, § 416 
Försäljning av del av Norrberge 1:60 - § 417 
Fröland 6:7 - ansökan om senarelagt tillträde (3 månader), § 418 
Timrå Ishall, värdering, § 419 
Timrå Vatten AB - ansökan om bibehållen checkkredit, § 420 
Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny lägesbeskrivning, § 421 
Redovisning av internlån per 201231, § 422 
Uppdrag om VA-plan, § 423 
Idéburet offentligt partnerskap  mellan Timrå kommun och Timrå IK: Trygghetsskapande åtgärder, § 
424 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid- 19, § 425 
Uppdragsavtal Sundsvall, Timrå, Ånge kommuner, Medelpads räddningstjänstförbund och 
Civilförsvarsförbundet Medelpad gällande Frivillig resursgrupp, § 426 
Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del - medfinansiering LONA, § 427 
Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven - Medfinansiering LEADER, 
§ 428 
Destination Sundsvall 2021 - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner, § 429 
Uppföljning av internkontroll 2020, KS/Kommunledningskontoret, § 430 
Dokumenthanteringsplan 2021, § 431 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, § 432 
Cirkulär 20:41 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - 
med Svenska Kommunalarbetarförbundet, § 433 
Cirkulär 20:43, SKR - PAN 20, överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare, § 434 
Cirkulär 20:44, SKR - HÖK 20 om lön med OFR Allmän kommunal verksamhet, § 435 
Cirkulär 20:48 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20, § 436 
Cirkulär 20:51 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare, 
§ 437 
Vivstamon 1:3, del av - Markköp av planlagd industrimark, § 438 
Vivsta 19:1, utveckling av området, § 439 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12, § 440 
Taxor och avgifter 2021 Medelpads räddningstjänstförbund, § 441 
Levande musikscener på landsbygden - Återrapport - Delrapport 2020, § 442 
Timrå Bygderåd avvecklas och ombildas till ett öppet nätverk under namnet Timrå Landsbygdsnätverk, 
§ 443 
Taxor och avgifter 2021 -  - kultur- och tekniknämndens beslut, § 444 
Verksamhetsplan 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 445 
Tertialrapport augusti 2020 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, § 446 
Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län, § 
447 
Inriktningsbeslut bussupphandling 2022, Kollektivtrafikmyndigheten, § 448 
Mål och resursplan 2021-2024 - Midlanda Fastigheter AB, § 449 
Mål och resursplan 2021-2024 Midlanda Flygplats AB, § 450 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Internkontrollrapport 2020 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå Vatten AB, § 451 
Internkontrollplan 2021 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå Vatten AB, § 452 
Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024 - MittSverige Vatten och Avfall AB, § 453 
Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, § 454 
Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, § 455 
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- 
och sjukvården efter pandemivåren 2020, § 456 
Cirkulär 20:42 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB, § 457 
Cirkulär 20:45 - Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020x, § 458 
Cirkulär 20:46 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, § 459 
Cirkulär 20:47 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021, § 460 
Cirkulär 20:49 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som 
inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL, § 461 
Anmälan av delegationsbeslut, § 462 
Anmälan av informationsärenden, § 463 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 464 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen, § 465 
Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja Zoom för egna möten med 
förtroendevalda, § 466  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 412 

Sammanträdet öppnas 
 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 413 
Anteckna närvarande 
 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 414 
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 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 415 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Stig Svedin (V) och Ulf Lindholm (SD), att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret tisdag 22 december 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 416 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ett ärende: Möjlighet för de politiska partierna representerade i 
fullmäktige att nyttja Zoom för egna möten med förtroendevalda.  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 417 
Försäljning av del av Norrberge 1_60 
KS/2020:409 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta köpeavtal för del av Norrberge 1:60 (Grönudden) med Midlanda centrum AB med 
ändring i köpeavtalets § 11 att stryka befintlig text och ersätta med Tony Anderssons (M) 
förslag. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson (M) 
tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens helägda bolag Midlanda Centrum AB har anmält intresse av att förvärva utvecklingsbara 
fastigheter av Timrå kommun. 
Inriktningsbeslut (KF 2020-06-15 § 108) har fattats av kommunfullmäktige som stödjer en sådan 
inriktning. 
Kommunstyrelsen uppdrogs 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. 
Detta ärende avser bolagets förfrågan om att förvärva del av Norrberge 1:60 Fastigheten har en areal på 
cirka 67 ha landareal och 33 ha vattenområde. Fastigheten ligger omedelbart söder om Midlanda 
flygplats. Huvuddelen av fastigheten ligger söder om E4:an, en mindre del ligger på norra sidan. Y:et är 
belägen inom fastigheten men föreslås inte omfattas av överlåtelsen. Fastigheten är skogbeväxt, i 
huvudsak lövskog. Huvuddelen av området berörs av restriktioner i form av naturvårdande skötselkrav. 
Extern konsult har värderat fastigheten och det bedömda marknadsvärdet uppgår till 2 500 000 kr. 
 
Köpeavtal och värdering bedöms i huvudsak rimliga. Marköverföringen föreslås genomföras som en 
fastighetsreglering, vilket bedöms som en rimlig åtgärd. Det regelmässiga i en dylik affär är att köparen 
betalar förrättningskostnader.  
 
  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår att i köpeavtalets § 11 stryka befintlig text och ersätta med: 
 
Det finns registrerade MIFO-punkter inom fastigheten (Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden). Enligt historiska ortofoton från 1960 och 1975 finns även tecken på att annan verksamhet 
än sedvanligt skogsbruk har bedrivits på fastigheten.  
I bilaga 5 redovisas MIFO-punkternas läge med punkt 1 och 3. Punkt 3 avser en deponi med 
kommunalt verksamhetsutövaransvar. Utöver dessa har det även påträffats föroreningar vid punkten 2, 
se utdrag ur rapport från miljöteknisk undersökning från 2006 i bilaga 6.  
I övrigt krävs ytterligare utredningar för att bedöma utbredning, risker, lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder etc. med hänsyn till föroreningar inom fastigheten.  
Vid krav enligt lagakraftvunnet myndighetsbeslut om undersökning och/eller efterbehandling av 
föroreningar som riktas mot köparen eller säljaren i egenskap av fastighetsägare är parterna överens att 
köparen påtar sig allt ansvar för att utföra och bekosta efterfrågade åtgärder. Omfattningen av 
åtgärderna bestäms av köparen i samråd med tillsynsmyndigheten. 
Köparen är medveten att risken för föroreningar kan innebära begränsningar i fastighetens 
användningssätt. 
 
Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-06-15 § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och 
Midlanda Centrum AB 
 
Beslutsunderlag 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda 
Centrum AB. 
Köpeavtal 
Värdering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Tomträttshavare 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 418 
Fröland 6:7 - ansökan om senarelagt tillträde (3 månader) 
KS/2018:234 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Bevilja en senareläggning av tillträdet till fastigheten Fröland 6:7 med 3 månader (senast den 31 
mars 2021). 
 

2. Ge i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att förnya avtalet mellan 
parterna i enlighet med beslutet. 

____ 
 
Ärendet 
Den 12 november 2019 beslutade kommunstyrelsen (§ 368) att förvärva fastigheten Fröland 6:7. 
 
Enligt köpeavtalet skulle tillträde till fastigheten ske när säljarna hittat ny bostad eller senast den 30 
december 2020. 
 
Säljarna har haft svårt att hitta ett ersättningsboende i rätt prisklass. De har därför, efter samtal med 
samhällsenheten, ansökt om en senareläggning av tillträdet med ett år. 
 
Den 6 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen (§ 323) att inte bevilja en förlängning om ett år. 
 
Efter förnyade kontakter med fastighetsägarna har de istället ansökt om en senareläggning av tillträdet 
med 3 månader.  
 
Samhällsenheten bedömer att ett senarelagt tillträde kan beviljas på i övrigt oförändrade villkor. Dock 
krävs att avtalet förnyas mellan parterna. I övrigt fortsätter avtalet gälla på oförändrade villkor. 
 
Förnyelsen av avtalet sker genom förnyade underskrifter samt att följande skrivning fogas till avtalet. 
”Parterna har denna dag kommit överens om att senaste tillträdesdag enligt punkt 3 i avtalet ska ändras 
till 2021-03-31.” 
 
Förvaltningscheferna för kultur- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen är vidtalade och har 
inget att erinra mot ett senarelagt tillträde. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 204 Fastighet med fornlämning 
KS § 232 Fastighet med fornlämning – överklagat beslut 
KS § 368 Köp av fastighet med fornlämning 
KS § 323 Ansökan om senarelagt tillträde Fröland 6:7 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal Fröland 6:7 med fördröjt tillträde 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggkontoret 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 419 
Timrå Ishall, värdering 
KS/2020:465 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Inriktning är att skriva ned värdet på Timrå Ishall per 201231 med drygt 14 mnkr till 25 mnkr enligt 
värdering, nedskrivningen belastar finansförvaltningens resultat. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun är sedan 2015-09-01 ägare till fastigheten Näs 7:4(Timrå Ishall). Sedan flera år har 
kommunens revisorer i årsredovisningsgranskningen påtalat vikten att kommunen gör en värdering av 
anläggningen utifrån redovisningsregler om materiella anläggningstillgångar. Kommunledningskontoret 
har uppdragit år oberoende värderingsman att göra denna värdering. 
Enligt inkommen värdering har anläggningen per 2020 ett värde om 25 mnkr, det i kommunens 
anläggningssystem redovisade värdet är per 202011 drygt 39 mnkr, dvs drygt 14 mnkr högre värde. 
 
Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets 
utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ dvs. redovisat värde skrivas ned till detta 
lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. 
 
Timrå kommun behöver för att följa dessa redovisningsregler göra en nedskrivning i bokslut 2020 till 
värderat värde om 25 mnkr, dvs med drygt 14 mnkr. Nedskrivningen kommer att belasta 
finansförvaltningen och redovisas som en jämförelsestörande post.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Inriktning är att skriva ned värdet på Timrå Ishall per 201231 med drygt 14 mnkr till 25 mnkr enligt 
värdering, nedskrivningen belastar finansförvaltningens resultat. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår att avvakta med nedskrivningen av Timrå Ishall. 
Värderingen kan behöva göras om med anledning av sportsliga framgångar. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Värdeutlåtande 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 420 
Timrå Vatten AB - ansökan om bibehållen checkkredit 
KS/2020:441 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Bevilja Timrå Vatten AB en bibehållen checkkredit om 35 mnkr för år 2021. 
____ 
 
Bengt Nilsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har i skrivelse 2020-11-06 begärt att bolaget skall få behålla den checkkredit om 35 
mnkr som bolaget beviljades efter beslut i KS 2020-06-16, § 263, under år 2021. Bolaget hänvisar till 
den rådande situationen med pandemin som innebär en osäkerhet för bolagets likviditet som skäl för 
bibehållen nivå på checkkrediten. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Timrå Vatten AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 421 
Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny 
lägesbeskrivning 
KS/2020:459 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avsluta handlingsplan för budget i balans. 
 

2. Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsen i februari 2021 ta fram förslag till hur 
kommunstyrelsen löpande kan följa verksamhetens och ekonomins utveckling 2021 och framåt 
utifrån ny styrmodell. 

 
3. Till kommande kommunstyrelse den 5 januari 2021 uppdra till kommunchefen att ta fram 

förslag till beslut, att inrätta en framtidsfond. 
___ 
 
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. Den särskilda handlingsplanen har varit gällande 
sedan hösten 2018 och under verksamhetsåren 2019-2020. När nämndernas ekonomi nu är i balans och 
nytt verksamhetsår genomförs enligt ny styrmodell bör handlingsplanen avvecklas och en annan 
uppföljningsmodell med fokus på verksamhetsstyrning etableras. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår att till kommande kommunstyrelse den 5 januari 2021 uppdra till 
kommunchefen att ta fram förslag till beslut, att inrätta en framtidsfond. 
 
Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) förslag. 
 
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 
Nämnderna 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 422 
Redovisning av internlån per 201231 
KS/2020:292 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna redovisnings av internlån per 201231. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 201231 rörande kommunens internlån.  
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 731 750 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av internlån per 201231 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 423 
Uppdrag om VA-plan 
KS/2020:458 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till Miljö-och byggkontoret i samverkan med övriga berörda bolag och förvaltningar 
påbörja arbetet med en VA-plan för Timrå kommun. 
 

2. Avsluta det tidigare uppdraget om VA-plan från 2010 (MBN 20100414 § 51) 
____ 
 
Ärendet 
En vatten- och avloppsplan (VA-plan) är en del av en kommuns översiktliga planering och beskriver 
hur hela kommunens VA-försörjning ska se ut, alltså både inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde.  
 
Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela 
kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-planen 
ska täcka både vatten- och avloppsförsörjning, och inom tätorterna även hantering av dagvatten. En 
VA-plan är ett verktyg för att lyfta fram problem, utmaningar och möjligheter och för att visa var, när 
och hur man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. 
 
Under 2010-2012 påbörjades en VA-plan för kommunen men den avbröts i samband med att 
översiktsplanearbetet också avbröts. För att inte skapa otydlighet bland ärenden bör det uppdraget 
formellt avslutas.  Det finns dock mycket kunskap och utredningar från det arbetet som kan underlätta 
arbetet med en ny VA-plan. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Beslut om VA-plan MBN 20100414 § 51 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
MittSverigeVatten och Avfall 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 424 
Idéburet offentligt partnerskap  mellan Timrå kommun och Timrå IK: 
Trygghetsskapande åtgärder 
KS/2020:486 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna en överenskommelse om idéburet offetnligt partnerskap för trygghetsskapande 
åtgärder mellan Timrå kommun och Timrå IK. 

 
2. Finansiera kommunens åtagande med 275 tkr som belastar budget för folkhälsa för år 2020 och 

finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. 
 

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
överenskommelsen. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att samordna folkhälsan och trygghetsfrågorna i kommunen. Tidigare 
upplägg för trygghetsskapande kvälls- och nattvandringar har försvårats på grund av Coronan. Behov 
av tillkommande åtgärder har identifierats. Timrå kommun prövar nya samverkansformer enligt policy 
för den sociala ekonomin med upprättandet av ett idéburet offentligt partnerskap. En 
överenskommelse med Timrå IK är upprättad för att samordna trygghetsvandringar under kvällar och 
nätter, med krav på att även andra föreningar ska delta i och ta del av resurserna för det 
trygghetsskapande arbetet. Upplägget prövas under ett år och ska utvärderas under tiden. Timrå 
kommuns kostnad för överenskommelsen uppgår till 275 tkr. Det belastar kommunstyrelsens budget 
för folkhälsa och trygghetsarbete och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
IOP mellan Timrå kommun och Timrå IKVision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå IK 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 425 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid- 19 
KS/2020:224 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fortsatt begränsning av 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 2021-07-31. 

 
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 valde i våras då Covid- 19 blev en stor riskfaktor att tillfälligt göra 
förändringar vid färdtjänstresor. Timrå kommun gjorde likadana förändringar och följde Region 
Västernorrlands begränsningar på antalet resenärer per resa. Vår begränsning upphör 2020-12-31 och är 
nu i behov av förlängning på grund av rådande risk av smittspridning av Covid- 19 under vinter/våren 
2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2020:224 
 
Beslutsunderlag 
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst Timrå kommun KF 2018-04-23 § 60. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Annette Lehnberg 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 426 
Uppdragsavtal Sundsvall, Timrå, Ånge komuner, Medelpads 
räddningstjänstförbund och Civilförsvarsförbundet Medelpad gällande 
Frivillig resursgrupp 
KS/2020:464 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna avtal med frivillig resursgrupp. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunerna har enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) en 
skyldighet, att inom sitt geografiska område, ha en beredskap och planering 
för att hantera uppkomna samhällsstörningar och kriser. 
 
Kommunerna och Medelpads räddningstjänstförbund väljer att upprätta en 
frivillig resursgrupp (FRG) som kan kallas in vid situationer då ordinarie 
kommunala resurser inte räcker till. I sådana fall ska FRG kunna avlasta, 
förstärka och komplettera olika delar inom uppdragsgivarnas verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvalls kommun 
Ånge Kommun  
Civilförsvarsförbundet 
Medelpads räddningstjänstförbund 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 427 
Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del - medfinansiering 
LONA 
KS/2020:491 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Medfinansiera LONA projektet med 275tkr från kommunstyrelsen oförutsedda utgifter år 
2020. 
 

2. Naturvårdsprojektet leds från Näringslivskontoret och drivs av Bergeforsens 
Fiskevårdsområdesförening. 

 
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen uppdras att underteckna 

medfinansieringsintyg för projektet. 
 

4. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i november 2021. 
____ 
 
Ärendet 
I Timrå och området från Bergeforsens kraftverk och nedström Indalsälven finns ett av Europas bästa 
fiskeområden och en natur som är världsunik. Timrå kommun är en av markägarna i området och en 
del i fiskevårdsområdet. Området är välbesökt men utmanas av brister i tillgänglighet och otrivsamma 
miljöer som i vissa delar är ordentligt nedskräpade. LONA är en form av naturvårdsprojekt som 
samfinansieras av kommuner och Länsstyrelsen i syfte ett stärka natur och friluftsliv. Bergeforsen-
Grönudden-Fagerstranden med Y:et i centrum är ett område som ökar i intresse. Antalet besökande 
medborgare från Timrå och hitresta besökare utifrån ökar i området, som blir allt viktigare för 
besöksnäring i Timrå och bidrar till attraktiva livsmiljöer. 
 
Initiativtagaren Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening söker nu medfinansiering för att 
tillgängliggöra rörligt friluftsliv längs Indalsälvens nedre delar. Projektet är en del i en större satsning där 
det parallellt också ansöks om ett LEADER-projekt för att ytterligare utveckla området.  Projekten 
kommer pågå under ca två år.  Detta projekt kommer röja stigar, bygga rastplatser med eldstäder. Bygga 
vindskydd och en ramp för båtiläggning som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom uppföras en 
brygga samt tillverkas bänkar och bord. Informationsskyltar och orienteringskarta för området ingår 
också i projektet. Projektet omfattar området Bergeforsens kraftverk till Fjäl på norra sidan älven. Ett 
samarbetsavtal har upprättats mellan Timrå kommuns Kultur- och Teknikförvaltning med Bergeforsens 
Fiskevårdsområdesförening om skötsel och underhåll av stigar, brygga, ramp m.m. (alla ingående delar). 
 
Näringslivskontoret har ett pågående arbete med att ta fram förslag på utvecklingsplaner för området 
Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden samt området runt Y:et. Detta projekt ligger väl i linje med det 
arbetet och stärker helheten. Projektet passar in i prioriterade insatser i av antaget 
besöksnäringsprogram. Näringslivskontorets bedömning är att projektet kommer stärka 
besöksnäringen i Timrå och Destination Sundsvall och i hela regionen. 
 
  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Björn Hellquist (L) föreslår en punkt 4: Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2021. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Projektansökan - Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del. 
Kartbilaga - Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del. 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 428 
Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid 
Indalsälven - Medfinansiering LEADER 
KS/2020:492 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Medfinansiera LEADER-projektet med 25tkr från kommunstyrelsen oförutsedda utgifter år 
2020. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen uppdras att underteckna 

medfinansieringsintyg för projektet 
____ 
 
Ärendet 
I Timrå och området från Bergeforsens kraftverk och nedström Indalsälven finns ett av Europas bästa 
fiskeområden och en natur som är världsunik. Timrå kommun är en av markägarna i området och en 
del i fiskevårdsområdet. Området är välbesökt men utmanas av brister i tillgänglighet och otrivsamma 
miljöer som i vissa delar är ordentligt nedskräpade. Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden med Y:et i 
centrum är ett område som ökar i intresse. Antalet besökande medborgare från Timrå och hitresta 
besökare utifrån ökar i området som blir allt viktigare för besöksnäring i Timrå och bidrar till attraktiva 
livsmiljöer.  
 
Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling som med finansiering från EU via 
Jordbruksverket verkar för landsbygdsutveckling. Timrå kommun är en av medfinansiärerna till 
LEADERs verksamhet och uppmanar föreningar, organisationer och företag att söka finansiering för 
landsbygdsutveckling här.    
 
Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening söker nu medfinansiering för att utveckla fisket i samförstånd 
med markägare och för att ta tillvara på det unika friluftsområdet i anslutning till Indalsälven.  Projektet 
är en del i en större satsning där det parallellt också ansöks om ett LONA-projekt för att ytterligare 
utveckla området.  Projekten kommer pågå under ca två år.  Detta projekt kommer röja stigar, bygga 
rastplatser med eldstäder. Bygga vindskydd och en ramp för båtiläggning som är tillgängliga för 
allmänheten samt mulltoalett. Dessutom tillverkas bänkar och bord. Informationsskyltar och 
orienteringskarta för området ingår också i projektet. Projektet omfattar området Bergeforsens 
kraftverk södra sidan inklusive Helenas holme. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan Timrå 
kommuns Kultur- och Teknikförvaltning med Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening om skötsel 
och underhåll av stigar, brygga, ramp m.m. (alla ingående delar). 
 
Näringslivskontoret har ett pågående arbete med att ta fram förslag på utvecklingsplaner för området 
Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden samt området runt Y:et. Detta projekt ligger väl i linje med det 
arbetet och stärker helheten. Projektet passar in i prioriterade insatser i av kommunfullmäktige antaget 
besöksnäringsprogram. Näringslivskontorets bedömning är att projektet kommer stärka 
besöksnäringen i Timrå och Destination Sundsvall och i hela regionen. 
 
  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Projektansökan - Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven 
Projektbeskrivning - Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 429 
Destination Sundsvall 2021 - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och 
Timrå kommuner 
KS/2020:303 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fortsätta samarbeta med Ånge och Sundsvalls kommuner med ett gemensamt 
destinationssamarbete under namnet Destination Sundsvall under året 2021. 
 

2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet. 
 

3. Timrås del av samarbetet finansieras för 2021 med 599,2 tkr ur Näringslivskontorets 
verksamhetsbudget. 

 
4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete som bemannas av kommunchefen och 

enligt Destination Sundsvalls verksamhetsplan för 2021. 
 

5. Beslutet är giltigt under förutsättning att Sundsvall och Ånge kommun fattar beslut med samma 
innebörd. 

 
6. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. I Västernorrland och Medelpad finns 
mycket goda förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning inom området.  
 
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner har under de senaste åren aktivt samarbetet under varumärket 
Destination Sundsvall där det operativa arbetet har letts av Näringslivsbolaget i Sundsvall. Idag drivs 
bland annat flera gemensamma projekt så som tillexempel Ringar på vattnet och Taste of the North. 
De senaste åren har kommunerna gemensamt gett ut magasinet Destination Sundsvall, haft en 
gemensam bokningstjänst för event samt drivit turistinformation/infopoints tillsammans.  
 
Under 2018 genomfördes en extern konsultutredning kring möjlig framtida samarbetsformer. 
Slutrapport från det konsultuppdraget bifogas (KS/2018:28) Rapporten används som arbetsmaterial i 
arbetet med fortsatt utveckling av arbetet för en starkare destination. 
 
Arbetet med att utveckla en stark destination ligger i linje med den av kommunfullmäktige 
(KS/2019:154) antagna Besöksnäringsprogram. 
https://www.timra.se/download/18.48ff27ec16df76a85d01ad1f/1573641387024/Bes%C3%B6ksn%C
3%A4ringsprogram%20Timr%C3%A5%20-%20Digital.pdf  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Björn Hellquist (L) föreslår en punkt 6: Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i 
december 2021. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

https://www.timra.se/download/18.48ff27ec16df76a85d01ad1f/1573641387024/Bes%C3%B6ksn%C3%A4ringsprogram%20Timr%C3%A5%20-%20Digital.pdf
https://www.timra.se/download/18.48ff27ec16df76a85d01ad1f/1573641387024/Bes%C3%B6ksn%C3%A4ringsprogram%20Timr%C3%A5%20-%20Digital.pdf


 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
KS/2019:154 - KF §88 Besöksnäringsprogram 
KS/2018:28  Processledare/konsult 
KS/2019:398  Samarbete Sundsvall-Timrå-Ånge 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Destination Sundsvall 2021 
Verksamhetsberättelse Destination Sundsvall 2020 
Slutrapport Destination Sundsvall - Processledare 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvall kommun 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
Ånge kommun  
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 430 
Uppföljning av internkontroll 2020, KS/Kommunledningskontoret 
KS/2020:468 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2020 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2020. 
Sammanfattningsvis pekar vidtagna internkontroller på att internkontrollarbetet i huvudsak fångar de 
risker mm som ska hanteras, för området inköp har utöver internkontroll av direktupphandling en 
extern kontroll gjorts av följsamhet mot träffade ramavtal som visar på mycket god efterlevnad. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 för kommunledningskontoret 

Kontrollrapporter 

Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 431 
Dokumenthanteringsplan 2021 
KS/2020:460 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen för 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 16 november 2020, reviderat dokumenthanteringsplan 
för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan kommunledningskontoret 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Arkivmyndighet 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 432 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
KS/2020:473 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna uppdraget. 
 

2. Överlåta till socialnämnden att genomföra Idéburet Offentligt Partnerskap Äldres ensamhet. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har, i samband med fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2019-
2021, beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av socialnämnden, pröva möjligheten att 
skapa ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kring Äldres ensamhet.  
 
Socialnämnden föreslog under 2019 att inte skapa något IOP utifrån det ansträngda ekonomiska läget. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att återkomma med en utredning och 
beslutsunderlag. Socialnämnden överlämnade en rapport i november 2019 med begäran om förlängd 
utredningstid. Socialförvaltningen tvingades sedan pausa arbetet med uppdraget under pågående 
Corona-pandemi varför utredningstiden förlängdes ytterligare till december 2020. 
 
Socialnämnden har godkänt en utredning från förvaltningen och föreslår att genomföra ett IOP 
gällande Äldres ensamhet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2018-11-26 § 183, punkt 17 
SN 2019-06-19 § 85 
KS 2019-08-20 § 266 
SN 2019-11-20 § 138 
KS 2019-12-10 § 411 
SN 2020-05-19 § 65 
KS 2020-09-01 § 284 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 2020-11-17 § 152 
Utredning och beslutsunderlag, daterad 2020-11-17 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 433 
Cirkulär 20:41 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 
KS/2020:454 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 
 

2. Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 – i enlighet med 
det centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner och styrelsen för Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation rekommenderar kommunen, regionen respektive berört 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse HÖK 20 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 
 
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:41med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp   /   2020 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 434 
Cirkulär 20:43, SKR - PAN 20, överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare 
KS/2020:446 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare. 

 
2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 i enlighet 

med det centrala förhandlingsprotokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner och styrelsen för Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation den 9 november 2020, i cirkulär 20:43, rekommenderat kommunen, respektive 
berört kommunalförbund att besluta, med anledning av träffad Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01: 
 
att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare samt 
 
att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 i enlighet med 
det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:43 med tillhörande bilagor 
 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 435 
Cirkulär 20:44, SKR - HÖK 20 om lön med OFR Allmän kommunal 
verksamhet 
KS/2020:445 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 
 

2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region och 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet 
med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:44 med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp   /    2020 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 436 
Cirkulär 20:48 - Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20 
KS/2020:481 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta BEA 20. 
 

2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal -LOK 20 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör 
kommun, region, kommunalförbund och övriga arbetsgivare som är anslutna till 
Sobona besluta, med anledning av träffad BEA 20 med Kommunal och OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01: 
 
att anta BEA 20 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 
LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:48 med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 437 
Cirkulär 20:51 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med 
stud 20 - med OFR Läkare 
KS/2020:494 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20. 
 

2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 
3. Anta överenskommelse om avtalet Med stud. 20 som lokalt kollektivavtal. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region och 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OFRs 
förbundsområde Läkare för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20. 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet 
med centrala förhandlingsprotokollet 
 
att anta överenskommelse om avtalet Med stud. 20 som lokalt kollektivavtal 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:51 med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 438 
Vivstamon 1:3, del av - Markköp av planlagd industrimark 
KS/2020:485 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna upprättat köpeavtal. 
 

2. Ombudgetera 10 000 000 kr från Kultur- och Tekniknämndens projekt Förskola Söråker år 
2020 till Kommunstyrelsen för finansiering av markförvärv, del av Vivstamon 1:3. 

____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ge i uppdrag till firmatecknare att underteckna köpeavtal, enligt villkor att det gäller under 
förutsättning att fullmäktige godkänner avtalet och fördelar om nödvändiga investeringsmedel. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Edén (C) och Tony Andersson (M) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
I västra delen av industriområdet finns ca 6 ha stort, sammanhängande markområde (del av Vivstamon 
1:3). Markområdet är detaljplanelagt för industriändamål med en exploateringsgrad om 40 procent. 
Markområdet ägs av SCA Skog AB (SCA) och var tänkt att användas för etablering av virkesterminal. 
SCA valde sedermera att köpa mark och förlägga virkesterminalen till Torsboda, huvudsakligen på 
grund av osäkerheter kopplat till närliggande vattentäkt.  
Som ett led i genomförandet av kommunstyrelsens beslut (§218 KS/2020:173) avseende nytt 
industriområde i Timrå, tog kommunen under hösten -20 kontakt med SCA avseende det planlagda 
men oexploaterade området i Timrå industriområde. 
Båda parter bedömde att ett förvärv skulle innebära fördelar för båda parter. För Timrå kommuns del 
består den stora fördelen i att kommunen säkerställer tillgång på utvecklingsbar industrimark i vårt mest 
attraktiva industriområde. Båda parter bedömde vidare att ett förvärv bör ske under 2020 på grund av 
ekonomiska skäl. 
Timrå kommuns taxa för färdig industritomt ger ett försäljningsvärde om 11 025 000 kronor. En del 
arbete återstår dock innan marken kan säljas som färdiga industritomter (internväg, avstyckning, VA-
nät mm). Markområdet har värderats av extern fastighetskonsult till 8,4 Mkr – 10,4 Mkr beroende på 
hur området exploateras. Parterna har till slut enats om en köpeskilling på 9,5 Mkr. Summan 
överskrider budgeterad nivå för kommunstyrelsens markförvärv varpå frågan måste avgöras av 
kommunfullmäktige. 
Vägen till Frölandsbodarna skär genom området. Vägen behöver antingen ersättas med ny väg utanför 
området eller vara en del av en intern industrigata som möjliggör fortsatt färd till Frölandsbodarna. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Niklas Edén (C) och Tony Andersson (M) föreslår i första hand att återremittera ärendet och i andra 
hand avslag på förslaget till beslut. 
 
Robert Thunfors (T) och Stefan Dalin (S) föreslår bifall till förslaget till beslut. 



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag- bifall och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissförslaget.  
 
Därefter ställer ordföranden Niklas Edén (C) och Tony Anderssons (M) förslag mot Robert Thunfors 
(T) och Stefan Dalins (S) förslag under proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunstyrelsen  
beslutar att bifalla Robert Thunfors (T) och Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 218 – Nytt industriområde i Timrå 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
SCA Skog AB 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 439 
Vivsta 19:1, utveckling av området 
KS/2020:354 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna avsiktsförklaring med AB Timråbo. 
 

2. I bokslut 2020 göra en avsättning med 20 mnkr för rivnings- och saneringskostnader av Vivsta 
19:1. 

____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunen har träffat en avsiktsförklaring med AB Timråbo syftande till bostadsbyggande vilket 
innebär att kommunen ska stå för rivnings- och saneringskostnader på fastigheten, exkl fd Vivsta skola, 
för att på sikt möjliggöra för bostadsbebyggelse. För att möta det behov av nya bostäder i 
kommuncentrum som bostadsförsörjningsprogrammet anger är området efter en rivning/sanering av 
stor betydelse. 
 
Kommunen har utrett kostnader för rivning/sanering på fastigheten, exkl fd Vivsta skola, vilket 
bedöms kosta mellan 15-20 mnkr pga osäkerhet vad gäller eventuella markföroreningar. Enligt 
kommunala redovisningsregler , RKR R 9, ska en avsättning göras när legal förpliktelse finns till det 
belopp som på bästa sätt kan beräknas. En avsättning innebär att kommunens resultat år 2020 kommer 
att vara betydligt lägre än tidigare prognoser men överstiga balanskravsresultat för året..  
 
Ärendets tidigare behandling 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2020:91 avslog KS förlängning av tidigare köpeavtal. Detta beslut 
innebar att kommunen fr o m 2020-04-01 är ägare av fastigheten Vivsta 19:1. 
Kommunfullmäktige har i beslut 2020-10-26, § 163, beslutat att fastigheten ska rivas och saneras för att 
möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse, dock att fd Vivsta skola ska behållas. 
 
Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Timrå kommun - AB Timråbo 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 440 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12 
KS/2020:390 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Inte sälja Lögdö bruk till Lögdö Bruks intresseförening. 
 

2. Anmoda Kultur- och tekniknämnden att upprätta ett avtal med Lögdö Bruks intresseförening 
som ger den ett tydligt, långsiktigt samt långtgående förvaltaransvar för Lögdö Bruk. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 i ärendet Verksamhetsplan och budget 2020-2022, punkt 
12, att uppdra åt kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utrett frågan vilka alternativ som kan vara tänkbara. Förvaltningen 
ser två alternativ som Lögdö bruk kan avyttras på. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15 
§105 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 1. Se bifogat 
protokollsutdrag från kultur- och tekniknämnden.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Inte sälja Lögdö bruk till Lögdö Bruks intresseförening. 
 

2. Anmoda Kultur- och tekniknämnden att upprätta ett avtal med Lögdö Bruks intresseförening 
som ger den ett tydligt, långsiktigt samt långtgående förvaltaransvar för Lögdö Bruk. 

 
Robert Thunfors (T), Tony Andersson (M), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 § 186 
Skötselplan 
Befintligt avtal Lögdö bruks intresseförening 
Inventering vädersäkring-klimatskydd reviderad september 2020 
Bakgrund  
Bokfört värde 
Värdering 
Begäran om yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 201015 §105 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Exp     /     2020  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 441 
Taxor och avgifter 2021 Medelpads räddningstjänstförbund 
KS/2020:341 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

1. Godkänna Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt 
beräkningsgrund PKV (prisindex för kommunal verksamhet) vilket för år 2021 innebär en 
uppräkning med 2,7% från 2020 samt myndighetsföreskrift från MSB.  

 
2. Fastställa taxa för år 2021 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 

februari 2021.  
____ 
 
Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Björn Hellquist (L). 
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 6 november 2020, föreslagit att respektive 
medlemskommuner skall anta taxa för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-06, § 57, räddningstjänstens direktion  
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen  
Tillsynstaxa beräkning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 442 
Levande musikscener på landsbygden - Återrapport - Delrapport 2020 
KS/2020:490 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Projektets syfte är att utveckla kulturaktörer på landsbygden; lokaluthyrare, arrangörer, utövare och 
kulturentreprenörer. Lokala kulturaktörer skall finna stöd och nätverk i de lokala Folkets Hus - 
föreningarna. En ökad samverkan och samsyn på de lokala utmaningarna och möjligheterna stärker 
landsbygdens evenemang och attraktivitet. 
 
Projektets mål är att skapa fler evenemang så väl under projekttiden som efteråt. Deltagarna ska i 
projektet få en ökad kunskap om entreprenörskap och arrangörskap genom föreläsningar, mentorskap, 
praktik och genomförande av egna evenemang. 
 
Den pågående pandemin är en stor utmaning för projektet. Få aktiviteter är genomförda med anledning 
av detta. Planen är framåt att genomföra de planerade aktiviteterna utifrån en reviderad tidsplan. Just nu 
är ambitionen att genomföra projektet komprimerat under 2021, men beroende på pandemins 
utveckling kan styrgruppen komma ta beslut om att ansöka om förlängning. 
 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2019:439 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 443 
Timrå Bygderåd avvecklas och ombildas till ett öppet nätverk under 
namnet Timrå Landsbygdsnätverk 
KS/2020:493 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Bygderåd har beslutat avveckla den ekonomiska föreningen och all dess verksamhet. Därmed 
upphör också det samarbetsavtal som varit upprättat mellan Timrå kommun via Näringslivskontoret 
och Timrå Bygderåd. Det finns inga utstående ekonomiska frågor i relationen Timrå kommun och 
Timrå Bygderåd.  
 
Ledamöter från den avgående styrelsen verkar nu för att ett nytt öppet nätverk bildas under namnet 
Timrå Landsbygdsnätverk. Dialog har under hela processen förts med Näringslivskontoret som 
bedömer att det nya öppna nätverket kommer vara positivt för utvecklingen av kommunen. 
Näringslivskontoret planerar nu för att bjuda in till återkommande träffar för föreningar och intresserad 
av landsbygdsfrågor istället för den samordnande funktion som Timrå Bygderåd fyllt. 
 
Näringslivskontoret vill framföra ett varmt tack till alla ideella krafter som verkat i Timrå Bygderåd och 
ser fram emot att samverka i nya konstellationer. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2017:277 
KS/2018:70 
KS/2019:180 
KS/2020:171 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 444 
Taxor och avgifter 2021 - kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:498 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor 
och avgifter i den kommunala verksamheten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 om ändrade taxor och avgifter för 2020. 
Förvaltningen har upptäckt att avgiften för badminton ej varit tydlig då en badmintonbana är en halv 
tennisbana. Justering har gjorts i förslaget till taxor och avgifter. I övrigt föreslås inga ändringar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 godkänna förslag till taxor och avgifter att gälla fr o 
m 2021-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 2021 
Protokollsutdrag KTN 201203 § 119 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 445 
Verksamhetsplan 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2020:484 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 23 november 2020 § 230, beslutat om: Verksamhetsplan 2021. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 446 
Tertialrapport augusti 2020 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
KS/2020:423 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län har i skrivelse, daterad 21 oktober 2020, upprättat 
tertialrapport augusti 2020. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 447 
Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31 - 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län 
KS/2020:437 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 

2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har, den 22 oktober 2020, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-
31. Revisorerna i kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län har, den 22 oktober 2020, 
inkommit med bedömning av delårsrapporten. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 448 
Inriktningsbeslut bussupphandling 2022, Kollektivtrafikmyndigheten 
KS/2020:427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har den 27 oktober 2020 översänt Inriktningsbeslut 
bussupphandling 2022, Kollektivtrafikmyndigheten. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 449 
Mål och resursplan 2021-2024 - Midlanda Fastigheter AB 
KS/2020:433 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda flygplats har i skrivelse den 2 november 2020 inkommit med Mål och resursplan 2021-2024 - 
Midlanda Fastigheter AB. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 450 
Mål och resursplan 2021-2024 Midlanda Flygplats AB 
KS/2020:434 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda flygplats har i skrivelse den 2 november 2020 inkommit med Mål och resursplan 2021-2024 - 
Midlanda Flygplats AB. 
 
 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 451 
Internkontrollrapport 2020 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå 
Vatten AB 
KS/2020:442 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten AB och Timrå Vatten AB har den 6 november 2020 inkommit med 
Internkontrollrapport 2020. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 452 
Internkontrollplan 2021 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå 
Vatten AB 
KS/2020:443 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten AB och Timrå Vatten AB har den 6 november 2020 inkommit med 
Internkontrollplan 2021. 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 453 
Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024 - MittSverige Vatten och Avfall 
AB 
KS/2020:450 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall har den 10 november 2020 inkommit med Affärsplan 2021 med plan för 
2022-2024. 
 
 

  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 454 
Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-
28 § 149 
KS/2020:470 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Expediering av beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, ärende ”Hembud ServaNet”. 
 
 

  



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 455 
Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg 
KS/2020:482 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Regeringskansliet har, den 27 november 2020, expedierat följande beslut: Uppdrag att förbättra 
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg. Originalet skickas till Post- och telestyrelsen. Samt 
uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling 
på fjärrtåg. Originalet skickas till Trafikverket. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 456 
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 
2020 
KS/2020:487 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialstyrelsen har, den 2 december 2020, skickat ut missiv samt promemoria från Nationella 
vårdkompetensrådet till kommunerna. 
 

  



 
Protokoll 

56 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 457 
Cirkulär 20:42 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB 
KS/2020:440 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 4 november 2020, i cirkulär 20:42 informerat om:  
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:42 med tillhörande bilagor 
 
 
 

  



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 458 
Cirkulär 20:45 - Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 
KS/2020:449 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 9 november 2020, i cirkulär 20:45 informerat om: Definitivt 
Omsorgsprisindex (OPI) för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:45 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 459 
Cirkulär 20:46 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 
småhus i bostadsrättsform 
KS/2020:461 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 16 november 2020, i cirkulär 20:46 informerat om: 
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:46 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

59 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 460 
Cirkulär 20:47 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 
KS/2020:479 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 24 november 2020, i cirkulär 20:47 informerat om: 
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:47 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 461 
Cirkulär 20:49 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt 
AGS-KL 
KS/2020:488 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 1 december 2020, i cirkulär 20:49 informerat om: 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:49 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 462 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 57 Kommunchefen Yttrande - Remiss regional 
digital agenda REDA 

KS/2020:424 

KS DEL/2020 § 58 Beslut fattat av 
kommunchef 

Tillägg till ramavtal tecknat på 
delegation 

KS/2020:452 

KS DEL/2020 § 59 Kommunchef Delegation gällande fullmakt KS/2020:453 
KS DEL/2020 § 60 Beslut fattat på 

delegation av  
Näringslivschef i 
dialog med 
Kommunchef 

Anställning 
Kommunikatör/Processledare 
vid Näringslivskontoret 

KS/2020:448 

KS DEL/2020 § 61  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11§§ 

KS/2020:474 

KS DEL/2020 § 62 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Distanssammanträde för 
kommunfullmäktige, 
brådskande ärende 

KS/2020:471 

KS DEL/2020 § 63 Beslut om justerad 
markförsäljning av 
del av Lunde 2:14 p g 
a kommunal deponi 

Markköp 2:14 3, KS/2019:237 

    
KS DEL/2020 § 64  Beslut om belägenhetsadress 

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

KS/2020:483 

KS DEL/2020 § 65 Köpehandling 
upprättas och 
undertecknas för 
fastigheten Timrå 
Strand 5:144 

Bokning av tomt Söråker. KS/2020:451 

    
 
 
 

  



 
Protokoll 

62 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 463 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Beslutsexpediering § 170 Mål- och resursplan 2021 
- 2023 

2020-12-03 

KS/2020:1 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Förbundsdirektionens Protokoll 2020-11-27 

2020-12-03 

KS/2020:1 Överförmyndarnämnden Mitt 
sammanträdesprotokoll 2020-11-23 

2020-11-30 

KS/2020:5 Styrelsemötesprotokoll Timråbo 2020-09-16 2020-11-26 
KS/2020:5 Styrelsemötesprotokoll Timråbo 2020-08-05 2020-11-26 
KS/2020:5 Styrelsemötesprotokoll Timråbo 2020-06-09 2020-11-26 
KS/2020:5 Styrelsemötesprotokoll Timråbo 2020-10-21 2020-11-26 
KS/2020:12 2020-10-28 Styrelseprotokoll 5 TVAB 2020-11-17 
KS/2020:12 2020-10-29 Styrelseprotokoll 4 MSVA 2020-11-17 
KS/2020:1 e-post Länsstyrelsens beslut om föreskrift mot 

vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av 
sjukdomen Covid-19, dnr 213-10346-2020 

2020-11-17 

KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsens Beslut om föreskrift mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av 
sjukdomen Covid-19, dnr 213-10346-2020 

2020-11-17 

KS/2020:1 Kallelse till Regional samverkanskonferens 2020 
11 16 

2020-11-13 

KS/2020:1 e-post Kallelse till regional samverkanskonferens 
beslut om allmänna råd samt publiktak måndag 16 
november kl 1000 

2020-11-13 

KS/2020:1 e-post Anteckningar från 
Överförmyndarnämndens ägarsamråd 

2020-11-11 

KS/2020:1 bilaga till Anteckningar från 
Överförmyndarnämndens - Ägarsamråd 2020-10-
09 

2020-11-11 

KS/2020:1 Månatlig rapportering september 2020 DinTur 2020-11-05 
KS/2020:1 e-post Beslutsexpediering § 161 Inriktningsbeslut 

bussupphandling 2022 
2020-10-27 

KS/2020:1 Beslutsexpediering § 160 Tertial augusti 2020 
förbundsdirektionens sammanträde 2020-10-21 

2020-10-27 



 
Protokoll 

63 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 e-post Beslutsexpediering § 160 Tertial augusti 
2020 

2020-10-27 

KS/2020:1 e-post Förbundsdirektionens protokoll 2020-10-21 2020-10-27 
KS/2020:1 bilaga till Förbundsdirektionens protokoll 2020-

10-21 med bilagor 
2020-10-27 

 
 

  



 
Protokoll 

64 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 464 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
 
 

  



 
Protokoll 

65 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 465 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
KS/2020:497 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 2020-10-15 föreningar i kommunen, som lidit förlust med 
anledning av coronakrisen, bidrag för förlorade intäkter avseende arrangemang. 
  
Då Corona pandemin har tagit ny fart under hösten 2020 tillsammans med ytterligare restriktioner som 
t.ex. lokala allmänna råd utifrån Corona gör att de behöver anpassa sin verksamhet. Detta gör att 
idrottsföreningarna har svårt att nyttja de lokaler de antingen hyr med årshyra, hyr per timme eller äger 
själva. Detta göra att idrottsföreningarna fortsatt lider förlust och vi behöver göra ytterligare åtgärder 
för att stötta våra idrottsföreningar.  
 
Förvaltningen föreslår att idrottsföreningarna i kommunen får bidrag som beräknas enligt befintliga 
hyresavtal, timbokningar säsongen motsvarande 2019/2020 eller ansökt belopp från de 
idrottsföreningar som äger sina anläggningar  och för en period av sex månader. Förvaltningen anser 
också att de föreningar som äger sina idrottsanläggningar bör ges samma möjlighet till stöd.  
 
Då förvaltningen beräknas redovisa ett överskott 2020 föreslår förvaltningen att medel förs över till 
kontot föreningsbidrag.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03: 

1. Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 2.000 tkr. 
2. Fördelningen av bidragen beräknas enligt befintliga avtal, timbokningar säsongen motsvarande 

2019/2020 eller ansökt belopp från de idrottsföreningar som äger sina anläggningar och för en 
period av sex månader. 

3. Uppdra till förvaltningen att skicka ut ansökningsblankett till idrottsföreningarna med egna 
anläggningar samt behandla inkomna ansökningar och lämna förslag på bidragsbelopp till 
kultur- och tekniknämnden 2021-01-20. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 201203 §  
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

66 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-22 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 466 
Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja 
Zoom för egna möten med förtroendevalda 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Uppdra till kommunledningskontoret att se över de politiska partiernas, representerade i 
kommunfullmäktige, möjlighet att använda kommunens system för videokonferens för digitala möten 
och redovisa det till kommunstyrelsesammanträdet i februari 2021. 

____ 

Ärendet 
Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja Zoom för egna möten med 
förtroendevalda. Exempelvis i Region Västernorrland har de politiska partierna möjlighet att använda 
Cisco eller Microsoft Teams. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att: Uppdra till kommunledningskontoret att se över de politiska 
partiernas, representerade i kommunfullmäktige, möjlighet att använda kommunens system för 
videokonferens för digitala möten och redovisa det till kommunstyrelsesammanträdet i februari 2021. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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