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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timå kommunhus 11:40-12:15 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 145-160,162-180,182,184-203 
Mari Eliasson (S) ordf § 183 
Mari Eliasson §§ 145-160,162-180 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Johan Engström Lockner (S) §§ 161,181, 183 
Maritza Villanueva Contreras (V) tjänstgör istället för  
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) ordf § 161, 181 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör istället för Tony Anders-
son (M) 
Niklas Edén (C) 
Marianne Larsson (SD) §§ 157, 161,181 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
Andreaz Strömgren, kommunchef  
Bo Glas, ekonomichef  

Utses att justera Mari Eliasson (S), Ulf Lindholm (SD), Johan Engström 
Lockner (S), Björn Hellquist (Tidigare L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 26 maj 2022 kl 16.00  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande §§ 145-160,162-
180,182,184-203  

Annika Nyberg, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ……………………………………………………………. 
Mari Eliasson (S), ordförande § 183 
 
 
……………………………………………………. 
Mari Eliasson (S), justerare §§ 145-160,162-
180,182,184-203 
 
 
…………………………………………………… 
Björn Hellquist (Tidigare L), ordförande  
§§ 161,181 

Ulf Lindholm (SD), justerare 
 
 
…………………………………………………………….. 
Johan Engström Lockner (S), justerare §§ 161,181, 183 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Anslaget uppsatt den 
2022-05-25 

Anslaget nedtas den 
2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§145-§203 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden kommunstyrelsen 25 maj 2022 
Sammanträdet öppnas, § 145 
Anteckna närvarande, § 146 
Utse justerare, § 147 
Fastställa ärendelista, § 148 
Upphandling livsmedel, § 149 
Riktlinje för rekrytering, § 150 
Riktlinje för visselblåsning, § 151 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen, § 152 
Uppsikt över juridiska personer 2021, § 153 
Upphandling datorer/cromebook för personal/elever, § 154 
Mjällådalens naturreservat – Remissvar, § 155 
Registertecknare e-tjänster stiftelser, § 156 
Hemställan medelstilldelning MRF 2023, § 157 
Försäljning av fastigheten Forsmon 1:196, § 158 
Förfrågan om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19, § 159 
Förfrågan om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19, § 160 
Beslut om planbesked, Torsboda Norr, Torsboda 1:2 m fl., § 161 
Svar - revisionsrapport grundläggande granskning kommunstyrelsen, § 162 
Delegationsordning för kommunstyrelsen, § 163 
Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare, § 164 
Nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 och 233 Sundsvalls kom-
mun, Västernorrlands län -   Remissvar, § 165 
Planprogram Solhöjden, § 166 
Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021, § 167 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024, § 168 
Omfördelning av medel till socialnämnden, § 169 
Bildande av gemensamägt bolag Torsboda Industrial Park med Sundsvall och etablering av nytt 
bolag för Timrå Invest AB, § 170 
Aktieägaravtal avseende det gemensamma ägandet av Torsboda Industrial Park AB (tidigare Timrå 
Invest AB), § 171 
Tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner gällande Torsboda Industri-
al Park AB, § 172 
Bolagsordning för Torsboda Industrial Park AB, § 173 
Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB, § 174 
Bolagsordning för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB), § 175 
Ägardirektiv för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB), § 176 
Arvodesutredning 2022, § 177 
Reglemente för valnämnden, utökning av ledamöter/ersättare, § 178 
Taxa för Hemservice inom socialnämnden –upphävande, § 179 
Årsredovisning 2021 Timrå kommun, § 180 
Årsredovisning 2021 Timrå Invest AB, § 181 
Årsredovisning 2021 med granskningsrapport och revisionsberättelse Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå, § 182 
Årsredovisning 2021 Kollektivtrafikmyndigheten, § 183 
Val av ersättare i kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet, § 184 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 185 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022, § 186 
Krishantering avseende försämrat läge i Europa, § 187 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Tertialbokslut AB Timråbo 2021-01-01-2021-08-31, § 188 
Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland, § 189 
Verksamhetsberättelse 2021 – socialnämnden, § 190 
Reviderad budget 2023 med plan 2024-2025 - Timrå kommun, Kollektivtrafikmyndigheten, § 191 
Barnombudsmannens årsrapport 2022, § 192 
Handlingsprogram 2022-2023 - Medelpads Räddningstjänstförbund, § 193 
KS uppdrag, § 194 
Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel skulle kunna nyttjas inom vård 
och omsorg - socialnämndens svar, § 195 
Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad, § 196 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 197 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 1, § 198 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg - socialnämndens svar, § 199 
Revisionsrapport Grundläggande granskning - socialnämndens svar, § 200 
Delegationsbeslut, § 201 
Anmälningsärenden, § 202 
Medborgarförslag – Riktlinjer för hållbart byggande, § 203 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Utse Mari Eliasson (S), Ulf Lindholm (SD), Johan Engström Lockner (S), Björn Hellquist (Tidigare L) 
att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskon-
toret onsdag den 25 maj 2022 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan med tilläggen; Förfrågan om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19 
utgår. Medborgarförslag om Bygg inte anslutningsvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad flyttas 
upp till beslutsärende. Samt Medborgarförslag Riktlinjer för hållbart byggande tas upp till behandling. 
____ 
 
Ärendet  
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet om förfrågan om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19 
utgår. Medborgarförslag om Bygg inte anslutningsvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad flyttas 
upp till beslutsärende. Samt Medborgarförslag Riktlinjer för hållbart byggande tas upp till behandling. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Upphandling livsmedel 
KS/2022:209 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta avtal med leverantörer 
 
2. Uppdra till ekonomichefen att underteckna avtalet. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun upphandlar i samarbete med Sundsvalls kommun ramavtal gällande livsmedel.  
Aktuell avtalsperiod: 2022-10-01 – 2024-09-30 med rätt till två års förlängning. 
Värde på avtalet är ca 8 mnkr per år vilket blir under hela kontraktsperioden ca 32 mnkr. Ekonomiche-
fen har enligt delegationsordning 6.3 en attesträtt på 10 mnkr. Då ramavtalet överskrider det belopp 
som ekonomichefen har rätt att skriva under så behöver kommunstyrelsen bevilja ekonomichefen rätt 
att skriva under ramavtalet. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichef  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Riktlinje för rekrytering 
KS/2022:217 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 

1. Fastställa Riktlinje för rekrytering att gälla från och med 2022-06-01. 
 

2. Upphäva Vägledande råd och bestämmelser om rekrytering fastställt av kommunstyrelsen, 
2009-04-09 § 113 från och med 2022-06-01.  

____ 
 
Ärendet 
Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens är en långsiktig investering och en viktig strategisk 
uppgift, medarbetarna är en viktig resurs i Timrå kommun. För att säkerställa en rekryteringsprocess 
krävs ett standardiserat och professionellt arbetssätt.  
En professionell rekryteringsprocess bidrar till att Timrå kommun uppfattas som attraktiv arbetsgivare 
och stärker arbetsgivarvarumärket. 
En standardiserad rekryteringsprocess är en del av de aktiva åtgärder som skapar förutsättningar för att 
ingen riskerar att bli diskriminerad och främjar jämlikhet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för rekrytering 
Processkarta 
Vägledande råd och bestämmelser om rekrytering 
 
 
 
Protokollsutdrag till  
Samtliga förvaltningar 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Riktlinje för visselblåsning 
KS/2022:220 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa Riktlinje för Visselblåsning. 

____ 
 
Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Det innebär en ny lagstift-
ning för att stärka skyddet för visselblåsare. Verksamheter med mer än 250 anställda ha sin interna rap-
porteringskanal klar senast den 17 juli 2022.  
Den nya lagen innebär ett starkare skydd för den som visselblåser och att göra det säkrare, tryggare och 
enklare att rapportera missförhållanden. 
Syftet med denna riktlinje är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna sig trygga 
med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för repressalier eller 
andra negativa konsekvenser. Riktlinjen ska också säkerställa att rapporterna hanteras enligt våra be-
stämda rutiner så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för visselblåsning 
 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen 
KS/2022:219 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna fyramånadersrapporten för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska styra den egna verksamheten utifrån verksamhetsplan och budget för verksam-
hetsåret. Kommunledningskontoret har sammanställt en fyramånadersrapport för kommunstyrelsens 
verksamhet med bedömning av bidrag till kommunens mål, ekonomisk analys och uppföljning av pri-
vata utförare. 
 
Bedömningen av bidrag till mål och uppdrag är att pågående insatser och aktiviteter bidrar positivt till 
samtliga berörda mål och uppdrag. Bidraget till ”Fler i arbete” bedöms däremot inte vara tillräckligt 
utifrån att Timrås nedåtgående trend i arbetslöshet är svagare i jämförelse med såväl riket som länet.  
 
Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och förbund visar en 
positiv budgetavvikelse för perioden om 1,5 miljoner kronor. Prognosen för året är att hålla budget 
trots omprioritering av resurser för kris-hantering, prisökningar och tillkomna krav. KS bolag och 
kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor för årets första fyra 
månader, och beräknas ge ett överskott om 6,4 miljoner kronor vid årets slut.   
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan och budget för 2022, KS/2021:335 
 
Beslutsunderlag 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen    
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Uppsikt över juridiska personer 2021 
KS/2022:216 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag, kommunalförbund och 
gemensam nämnd under 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamhet som under föregående kalenderår har bedri-
vits av helägt eller delägt kommunalt bolag, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fal-
let, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (Kommunallag (2017:725) 6 kap 9 §). 
 
Ägarsamråd har hållits med de helägda bolagen, AB Timråbo, Timrå Vatten AB och Timrå Invest AB 
som har bedrivit aktiv verksamhet. Wifsta Water AB har under året fusionerats med Timrå Invest AB. 
 
Ägarsamråd har genomförts med överförmyndarnämnd och räddningstjänstförbund. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Uppsikt görs årligen, med senast tidigare uppsikt gjord för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för bedömning om kommunalt ändamål och befogenheter 2021 
Protokoll ägarsamråd AB Timråbo 2022-03-30 
Protokoll ägarsamråd Timrå Vatten AB 2022-03-30 
Protokoll ägarsamråd Timrå Invest AB 2022-03-30 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Upphandling datorer/cromebook för personal/elever 
KS/2022:205 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till chef för verksamhetsutveckling och IT att fullfölja upphandlingen och tilldela avtal 
för datorer, cromebook med tillbehör. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att teckna avtal med antagen an-

budsgivare för de två upphandlingarna 
 
Ärendet 
Avtalet för tillbehör måste förnyas då det löper ut 2022-08-31. Avtal för personal samt elevdatorer 
finns inte idag utan blir helt nytt. En upphandling pågår och aktuell status redovisas på kommunstyrel-
sens möte. 
 
Beslutsunderlag 
Avtal 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Chef Verksamhetsstöd och informationshantering 
Upphandling 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Mjällådalens naturreservat - Remissvar 
KS/2022:181 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har fått ett förslag till beslut om bildande av Mjällådalens naturreservat på remiss från 
Länsstyrelsen Västernorrland.  
 
Det föreslagna reservatet omfattar ett 413 hektar stort område inom Timrå och Härnösands kommu-
ner. Området innefattar Mjällån med omgivande skogspartier. Ån är klassad som riksintresse för natur-
vården och har pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Området finns registrerat som 
naturvårdsobjekt hos länsstyrelsen och betraktas av SGU som en geotop med mycket högt skydds-
värde. Många rödlistade arter har noterats inom det blivande reservatet, och vattendraget bedöms vara 
ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande arter. I skogspartierna kring Mjällån finns flera kul-
turhistoriska lämningar.  
 
Timrå kommun konstaterar att förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan och till-
styrker bildande av naturreservat samt tillhörande skötselplan under förutsättning att kommunens syn-
punkter på förslaget beaktas. 
 
Timrå kommun har fått förlängd svarstid till 27 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remissen 220404, Bildande av Mjällådalens naturreservat 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Registertecknare e-tjänster stiftelser 
KS/2022:207 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Utse Bo Glas och Agnesa Shala som registertecknare för Per Bergmans Donationsfond, August 
Bångs skolfond och Familjen Bunsows hjälpstiftelse, från och med 2022-06-01. 
 

2. Upphäva Kommunstyrelsens beslut 2008-10-07 § 266. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de donationsstiftelser som kommunen förvaltar. Stiftelserna skall till 
länsstyrelsen lämna uppgift om bl a årsredovisningar, stiftelsens uppdrag, ledamöter i stiftelsens styrelse.  
Länsstyrelserna har sedan 2008 en e-tjänst där stiftelserna kan lämna de uppgifter som länsstyrelsen begär 
in. Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-07 § 266 utse 2 personer som regiestertecknare. Genom personal-
förändringar vid kommunledningskontoret erfordras nytt beslut om för att kunna fortsätta nyttja e-tjänsten, 
dvs representera stiftelserna vid användandet av länsstyrelsens e-tjänst. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Bo Glas 
Agnesa Shala 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
KS/2022:218 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund hemställan om medelstilldelning för 2023. 
2. Att finansiering reserveras i verksamhetsplan och budget för 2023. 

____ 
 
Björn Hellquist (Tidigare L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
Marianne Larsson (SD) tjänstgör i stället för Björn Hellquist (Tidigare L). 
____ 
 
Ärendet 
För att kunna ha förutsättningar att genomföra verksamheten för budgetåret 
2023 hemställs om att ägarkommunerna genom utfyllnad hanterar ett negativt 
resultat för MRF avseende 2022 så att förbundet kan starta budgetåret 2023 
utan att ha belopp att återställa. 
 
MRF kommer att få en ökad kostnad enligt det nya pensionsavtalet AKAP-KR 
och hemställer om att för 2023 få medel för denna ökning. Förbundet hemställer 
vidare för 2023 om att få medel för att hantera en underfinansierad 
budget 2022 upp till det finansiella målet, satt av ägarkommunerna, på 2 % av 
ägarbidraget. Att lägga en budget på ett nollresultat för fjärde året i rad är inte 
möjligt för att MRF ska kunna klara av att hantera nödvändiga investeringar. 
Därutöver hemställer MRF att för 2023 få medel motsvarande en uppräkning 
på 5 % avseende inflationsökningen för verksamhetskostnaderna som dessa är 
budgeterade för 2022. MRF hemställer även om att under 2023 få ta del av ett icke ramhöjande 
belopp för att bekosta projektledning gällande översyn för brett samarbete 
mellan räddningstjänstorganisationerna i länet.  
 
Timrå kommuns andel, 13,91 %, av hemställan uppgår till 1 363 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2022-04-08 Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads räddningstjänstförbund 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Försäljning av fastigheten Forsmon 1:196 
KS/2022:234 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna förslag till köpeavtal. 
 

2. Uppdra till miljö- och byggchefen att underteckna köpeavtalet. 
 
 
Ärendet 
Företaget Perf Tech Broman Racing som producerar karosseri - och motorkomponenter för tävlingsbi-
lar önskar köpa fastigheten Forsmon 1:196. Genom att etablera sig på den platsen bedömer företaget 
att de kan få större möjligheter att utöka sin kundstock. 
 
Ärendet har hanterats internt i kommunens grupp för mark- och exploateringsfrågor. I området idag 
finns det redan andra företag som jobbar med bilar kopplat till verkstad- och lackeringsverksamhet. En 
försäljning av marken till företaget bedöms skapa mervärden till befintlig fordonsverksamhet och stärka 
platsens attraktivitet.   
 
Beslutsunderlag 
Köpehandlingar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Perf Tech Broman Racing 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Förfrågan om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19 
KS/2022:235 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Kuusakoski Sverige AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna markanvis-
ningsavtal. 

 
Ärendet 
Företaget Kuusakoski Sverige AB önskar få markanvisning på ett markområde som ligger i direkt an-
slutning till deras nuvarande fastighet. Företaget jobbar med återvinning och för att utveckla deras åter-
vinningsverksamhet med elektronik är de i behov av ytterligare mark.  
 
Ärendet har hanterats internt i gruppen för mark- och exploateringsfrågor. Gruppen ser positivt på att 
företaget vill utveckla sin återvinningsverksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i kommunen. 
Företaget kan dock behöva ett nytt tillstånd för att bedriva nya återvinningsmoment. I samband med 
försäljningsärenden av mark har kommunen alltid ett byggnadskrav som ska uppfyllas inom två år. Då 
detta ärende är förknippat med en viss tids hantering för att erhålla ett miljötillstånd bedöms en mar-
kanvisning ge företaget en trygghet att med ensamrätt på marken kunna skapa förutsättningar för en 
framtida markaffär och inte hamna i tidstrångmål kopplat till byggnadskrav.       
 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kuusakoski Sverige AB 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Förfrågan om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19 
KS/2022:236 
 
Ärendet utgår. 
 
Ärendet 
Företaget Stena Recycling International AB önskar få markanvisning på ett markområde som ligger i 
direkt anslutning till deras nuvarande fastighet. Företaget jobbar med återvinning och för att utveckla 
deras återvinningsverksamhet är de i behov ytterligare mark. 
 
Ärendet har hanterats internt i gruppen för mark- och exploateringsfrågor. Gruppen ser positivt på att 
företaget vill utveckla sin återvinningsverksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i kommunen. 
Företaget kan dock behöva ett nytt tillstånd för att bedriva nya återvinningsmoment. I samband med 
försäljningsärenden av mark har kommunen alltid ett byggnadskrav som ska uppfyllas inom två år. Då 
detta ärende är förknippat med en viss tids hantering för att erhålla ett miljötillstånd bedöms en mar-
kanvisning ge företaget en trygghet att med ensamrätt på marken kunna skapa förutsättningar för en 
framtida markaffär och inte hamna i tidstrångmål kopplat till byggnadskrav.       
 
 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Stena Recycling International AB 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Beslut om planbesked, Torsboda Norr, Torsboda 1:2 m fl. 
KS/2022:231 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna positivt planbesked 
2. Uppdra till samhällsenheten att påbörja planläggning 
3. Prioritera planen som nr 1 i planprioriteringen. 

____ 
 
Stefan Dalin (S) och Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Björn 
Hellquist (Tidigare L) tjänstgör som ordförande i stället för Stefan Dalin (S). Johan Engström Lockner 
(S) tjänstgör i stället för Mari Eliasson (S) och Marianne Larsson (SD) tjänstgör i stället för Björn 
Hellquist (Tidigare L). 
____ 
 
Ärendet 
Det kommunala bolaget Timrå Invest AB ansöker om planbesked för att pröva möjligheten att plan-
lägga ett område om ca 72 ha norr om E4 i Torsboda. Området önskas planläggas för markanvändning 
för industriändamål. Bolaget skriver i sin ansökan att området som angränsar till det nyligen planlagda 
området Torsboda Syd kan utgöra en del i en etablering för den platsen eller fungera som en fristående 
större etablering. 
 
I området finns idag två befintliga täktverksamheter med gällande tillstånd. Fastighetsägar-
na/verksamhetsutövarna är medvetna om bolagets ambition med området och en dialog om markför-
värv pågår. Närmsta bostadsbebyggelse i privat ägo ligger ca 200 meter från området. Inom området 
finns det 3 st möjliga fornlämningar i form av kolningsanläggningar. Det finns naturvärden i form av 
mindre del sumpskog i områdets norra del samt ett vattendrag som löper genom området i den södra 
delen. Riksintresse för framtida järnväg angränsar till området i den norra delen.  
     
Området har stöd i kommunens översiktsplan där området benämns som ”Utvecklingsområde för nä-
ringsliv 8” samt där del av det sökta området, närmast väg E4, utgörs av mark tänkt för verksamheter. 
Vidare har området en naturlig koppling till ”Utvecklingsområde för näringsliv 9” som nyligen detalj-
planelagts och där en överenskommelse med Trafikverket slutits om det vidare arbetet med en trafik-
plats som krävs för att kunna trafikförsörja det området men som också i förlängningen kan trafikför-
sörja området Torsboda Nord. 
 
Samhällsenheten bedömer att området kan prövas i en planläggningsprocess för markanvändning för 
industriändamål. Området kan tillsammans med det nyligen planlagda området Torsboda Syd skapa 
mycket goda förutsättningar för en eller flera stora etableringar som kan medverka till tillväxt för hela 
regionen. 
 
En planprocess kan påbörjas under sommaren 2022 och kan förväntas avslutas under sommaren 2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Kartbilaga 
Ansökan om planbesked 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Svar - revisionsrapport grundläggande granskning kommunstyrelsen 
KS/2022:99 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge svar på revisionsrapport Grundläggande granskning enligt kommunledningskontorets för-
slag. 

 
2. Uppdra till kommunchefen att under 2022 precisera målstyrningen och förbättra uppföljning 

för verksamhetsplan och budget 2023 som tillgodoser revisionens krav. 
 

3. Uppdra till kommunchefen att utveckla arbetet med den interna kontrollen och tydligare moti-
vera hantering av områden med höga riskvärden i internkontrollplan för 2023. 

 
Ärendet 
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige i övergripande granskning av kommunens verksamhet att 
bevilja kommunstyrelsens ansvarsfrihet. Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskning-
ens syfte är att styrelsen bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning för att säkerställa ända-
målsenlig måluppfyllelse mot kommunfullmäktiges mål samt se över arbetet med intern kontroll och 
uppföljning av det. Kommunstyrelsen ska svara på revisionens grundläggande granskning och vid be-
hov vidta aktiva åtgärder för att förbättra avvikelser. Svar på revisionsrapporten anges i tjänsteskrivel-
sen. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
KS/2022:189 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

2. Upphäva delegationsordning fastställd KS 2019-04-09 § 130. 
 
 
Ärendet 
Det finns behov av att göra justeringar av delegationsordningen, framförallt för att kunna arbeta med 
det nya säkerhetsläget och genomförandet av plan för krisberedskap samt program för trygghet och 
säkerhet. Syftet är att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för kommunövergripande styrdo-
kument för krisberedskap, trygghet och säkerhet till kommunchefen när det handlar om mer detaljerade 
styrande dokument som behöver hanteras av säkerhetsklassade personer och med hög informationssä-
kerhet. Tillvägagångssättet följer kommunfullmäktiges beslut om program och plan för området. 
 
Efter fastställd delegationsordning fattar kommunchefen beslut om vidaredelegation av beslutanderät-
ten och upprättar fullständig delegationsordning där även angiven vidaredelegation framgår. Vidarede-
legationen behöver revideras utifrån översyn av kommunledningskontorets organisation. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2019-04-09 § 130 Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS/2019:132) 
 
KF 2019-11-25 § 192 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020-2023 
 
KS 2020-04-07 § 159 Information om Krisledningsplan för Timrå kommun (KS/2019:521) 
 
Delegationsbeslut KS 2020-02-04 § 4  Revidering av Krisledningsplan för Timrå kommun 2020-2023 
(KS/2019:521) 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kommunstyrelsen_2022_spåra ändringar 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
KS/2022:139 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lämna reseersättningen oförändrad. 
 
Ärendet 
Ledamoten Robert Thunfors (T) har föreslagit att reseersättningarna för förtroendevalda, personal och 
brukare/medborgare som har rätt till ersättning ska ses över. Motivet är de höga bensin- och dieselpri-
serna. Syftet är att temporärt höja ersättningen. Frågan ska enligt beslutet behandlas på nästa samman-
träde för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har behandlat frågan skyndsamt. Med utgångs-
punkt i nationell översyn av reseersättningen, förslag och beslut om nationella stödåtgärder med sänkt 
skatt och ersättning till bilägare, Timrå kommuns generellt höga kostnader för politisk verksamhet som 
överstiger budget, resepolicy för kommunens medarbetare, att det saknas ekonomiska medel för åtgär-
den, görs den samlade bedömningen att reseersättningen bör lämnas oförändrad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ledamotsinitiativ – reseersättning KS § 79 2022 
 
Återremiss Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare KS § 99 2022. 
 
Beslutsunderlag 
BIA – Bilersättningsavtal 
Ledamotsinitiativ-reseersättning 
KS §99 Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 
och 233 Sundsvalls kommun, Västernorrlands län -   Remissvar 
KS/2022:186 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  

Att inte ha någon erinran mot förslaget.  

Ärendet 
Trafikverket avser att lägga ned delsträckan Skönvik-Härsta på Tunadalsspåret med tillhörande järn-
vägsanläggningsdelar. Sträckan ersätts med nytt förbindelsespår.  
 
Järnvägen mellan Sundsvall och Timrå utgör riksintresse för kommunikation och är av internationell 
betydelse för det strategiska godsnätet. Sträckan ingår i Ådalsbanan och ansluter i Sundsvall till Ost-
kustbanan och Mittbanan.   
 
Då Tunadalsspåret är oelektrifierat, håller låg standard och saknar förbindelsespår till Ådalsbanan sö-
derut begränsas godstransporter till och från Sundsvalls hamn. För att nå Tunadal måste godståg söder-
ifrån köra till Timrå för att göra en lokrundgång (loket kopplas loss, kör tillbaka och kopplas fast på 
sista vagnen) för att kunna åka tillbaka, växla spår i Skönvik och fortsätta till Tunadal. Omvänt gäller 
för tåg som kommer från Tunadal på väg söderut. Bristerna innebär ineffektiva och kostnadskrävande 
järnvägstransporter och ökar trafikbelastningen på ett av Ådalsbanans mest ansträngda avsnitt.  

Ett nytt förbindelsespår byggs med hög standard och ersätter till fullo det befintliga från Skönvik till 
Härsta enligt Järnvägsplan Maland. Rivning av för nedläggning föreslagna järnvägsanläggningsdelar kan 
ske när projektet i sin helhet tas i drift och beslut om rivning tagits.  

Förslaget om nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta går helt i linje med såväl över-
gripande som regionala mål för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Utvecklingen av nya Ostkustbanan är en viktig del 
i att i enlighet med den regionala transportplanen för Västernorrland bidra till bland annat grön om-
ställning och förbättrade förutsättningar för näringslivet.  

Beslutsunderlag 
Vision 2025 

Externremiss – Förslag om nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 och 
233 Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. 

Protokollsutdrag till 
Trafikverket 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Planprogram Solhöjden 
KS/2021:492 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Godkänna planprogram 

2. Uppdra till samhällsenheten och projekt Solhöjden att påbörja detaljplan för området 

3. Prioritera detaljplanen som nr 2 i planlistan. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt startbesked för planprogrammet 2022-01-11. 

I översiktsplanen (ÖP 2035) har ett utvecklingsområde. Ubo 4 (Solhöjden), pekats ut som lämpligt för 
bostäder. ÖP 2035 betonar behovet av att bevara gröna korridorer i området samt att det anses lämpligt 
med olika boendeformer i området. Markområdet kom i kommunens ägo genom att markbyte med 
SCA under 2018. 

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för att etablera ett nytt bostadsområde i Timrå 
och ta fram en övergripande struktur. Vidare är även syftet att ta fram en vision och mål för området 
samt sätta strategier. Planprogrammet ämnar bredda kommunens beslutsunderlag genom att ha tidig 
dialog och få in synpunkter från fastighetsägare, boende, myndigheter och andra berörda. Ett planpro-
gram är inte juridisk bindande, som en detaljplan, utan är vägledande för kommande detaljplanearbete.  
 
Planprogrammet möjliggör för cirka 300 nya bostäder i form av småhus, radhus, parhus och flerfa-
miljshus. 
 
Planprogrammet var ute på samråd 2022-03-28 till 2022-04-18. Under den perioden inkom 22 yttran-
den på planförslaget. Placering och utformning av flerfamiljshusen vid Bölevägen fick flest synpunkter. 
Andra synpunkter som kom in berörde vattenhantering, infrastruktur, naturliv och ianspråktagande av 
skog som idag används för rekreation. Under samrådsperioden hölls ett samrådsmöte, 2022-04-06, i 
Böle skola där allmänheten kunde ställa frågor till kommuntjänstemän. Synpunkterna föranledde vissa 
justeringar av planprogram och situationsplan. Dessa justeringar är en ny underrubrik VA under Utma-
ningar, ny underrubrik Norra lägenhetshusen under Utmaningar, kompletterande text i Dagvatten, information 
om antal beräknande invånare samt borttagning av norra utfarten från parkeringar vid lägenhetshusen 
på Bölevägen. 
 
Tidigare har även ett dialogmöte hållits, 2021-12-15, där möjlighet fanns att lämna in synpunkter, 18 
synpunkter inkom under kvällen. Under mötet kom ca 80 besökare som kunde ställa frågor till repre-
sentanter från kommunen. Vid dialogmötet presenterades utvecklingsförslag av området enligt gestalt-
ningsstudien gjord våren 2021. Synpunkterna föranledde vissa justeringar till samrådshandlingen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
Positivt startbesked KS 2022-01-11 §8 
Information om samråd KS 2022-03-15 §85 
 
Beslutsunderlag 
Solhöjden planprogram godkännandehandling 
Solhöjden Situationsplan godkännande  
Samrådsredogörelse 
Redogörelse av synpunkter från dialogmöte 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021 
KS/2022:106 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Godkänna Socialnämndens redovisning av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i ba-
lans. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till 
en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 samt 
att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till förvaltnings-
chef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnat en redovisning av arbetet 
med åtgärder för en budget i balans. 
 
Socialnämnden har godkänt redovisningen och föreslår att kommunfullmäktige godkänner socialnämn-
dens redovisning. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-10-25 § 169 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 8  
Budget i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober, upprätta en ny 
långsiktig finansiell analys inför nästa mandatperiod.  

 
3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja ak-

tiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu 
kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att bedriva 
verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för resterande del av 
innevarande planperiod 2022-2024. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i no-

vember med upprättad handlingsplan. 
 

5. Uppdra till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en bud-
get i balans till kommunstyrelsen i oktober. 

 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att kom-
munens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av framförallt 
demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde. Revis-
ionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin budgetram med -29 mnkr år 2021. 
Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De övriga nämnderna bedöms klara verk-
samheten inom budgetram, men behöver bidra till hela kommunens ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en stillastå-
ende eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska utveckl-
ingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av badhusinveste-
ringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 bedöms ca: 100 
mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av den anledningen 
krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen sammantaget klarar sitt eko-
nomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder och handlingsplan krävs för att 
åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt skapa förutsättningar för 
en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Förslag till handlingsplan för kommunen och nämndernas åtgärder ska beredas i facklig samverkan och 
förhandling. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har behandlats i gemensam beredning under januari-maj 
2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Omfördelning av medel till socialnämnden 
KS/2022:164 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Omfördela 16,5 mnkr till socialnämndens budgetram 2022. 
2. Finansiera omfördelningen till socialnämnden via kommunstyrelsens finansförvaltning. 
3. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans inom sitt verk-

samhetsområde och återrapportera åtgärder och effekt i delårsrapport under 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har haft höga kostnader för Covid under 2022. För att klara sin budgetram och samti-
digt klara högre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial samt arbetskläder och vaccination 
så behöver nämnden ett tillskott på 10,6 mnkr. Socialnämnden har också haft ökade volymer och ex-
terna placeringar inom individ och familjeomsorg. För att klara budgetramen önskar socialnämnden ett 
budgettillskott på 11,0 mnkr. Sammantaget begär socialnämnden 21,6 mnkr i ökad budgetram för 2022. 
På kommunens balansräkning ligger 9,0 mnkr som avser riktat stöd från staten för att användas till co-
vidkostnader, ekonomienheten avser att lyfta fram dessa intäkter så de möter de covidkostnader som 
socialnämnden belastats med under 2022.  Kommunfullmäktige bör ta ställning till socialnämndens 
framställan, hur den ska finansieras samt fatta aktiva beslut om hur nämnden ska bidra till en budget i 
balans för 2022 
 
Beslutsunderlag 
Omfördelning av medel till socialnämnden  
SN $35 Ekonomisk periodrapport per 2022-02 
Det nya normala ÄO HSL SO 
Volymökning IFO 
SN $5 Ekonomisk periodrapport per 2021-12 
 
Protokollsutdrag  
Socialnämnden  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Bildande av gemensamägt bolag Torsboda Industrial Park med 
Sundsvall och etablering av nytt bolag för Timrå Invest AB 
KS/2022:75 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna att Sundsvalls kommun blir delägare i Torsboda Industrial Park AB (nuvarande 
Timrå Invest AB) tillsammans med Timrå kommun med ägarandel 50 procent vardera. 
 

2. Timrå kommun lämnar kvar tillgångar i det bolag som ska ägas gemensamt enligt punkt 1 i 
form av mark för Torsboda Syd och Torsboda Nord vilket motsvarar Sundsvall kommuns 
medfinansiering enligt punkt 3 och 4. 
 

3. Medge att bolaget genomför en nyemission motsvarande 101 mnkr för 50 procent riktat till 
Sundsvalls kommun. 
 

4. Medge Sundsvall kommuns medfinansiering i form av att tillskjuta 600 tkr för tecknande av 600 
aktier á 1000 kr, 100,4 mnkr i fritt eget kapital till bolaget och 19 mnkr som inlånat kapital. 
 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att i enlighet med ägardirektiv och bolagsordning i separat ärende 
bilda ett nytt aktiebolag för Timrå Invest AB:s övriga verksamhet, för tillgångar och affärsom-
råden som inte  berör markområdena Torsboda syd och nord. Bolaget ska överta/köpa alla till-
gångar förutom Torsboda marken av bolaget via en inkråmsaffär innan Sundsvall kommun går 
in som delägare i bolaget enligt ovan. 

 
6. Inriktningen på kommunstyrelsens bildande av nytt bolag enligt punkt 4 ovan ska vara att ta 

över de lån som befintligt Timrå Invest AB har mot Timrå kommun. 
 

7. Timrå kommun lånar ut 19 mnkr som ett villkorat lån till det gemensamma bolaget. 

8. Befintliga lån i befintligt Timrå Invest AB finansierar inkråmsaffären med tillhörande transakt-
ionskostnader. 
 

9. Återta det fria kapitalet på 15.6 mnkr som tillskjutits befintligt Timrå Invest AB i samband med 
inkråmsaffären. 
 

10. Bevilja det nybildade helägda bolaget ett aktieägartillskott på 2,5 mnkr 
 

11. Bevilja det nybildade helägda bolaget en borgen på 20 mnkr 
 

12. Utse Timrå kommuns representanter i de två bolagens styrelser genom särskilt valärende. 
 

13. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut i frågan om bildandet av bolagen enligt 
detta beslut, samt att överlåta till bolagsstämmorna i bolaget samt styrelserna att i övrigt fatta 
nödvändiga beslut i frågan om bildandet av bolagen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

14. Uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Sundsvall kommunens kommunstyrelse klargöra 
vilket styrdokument som ska reglera det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park AB:s 
verksamhet, utöver aktieägaravtal med tilläggsavtal, bolagsordning samt ägardirektiv. 
 

15. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett li-
kalydande beslut vad gäller bildandet av det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park. 
 

16. Kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen av kostnader från 1 
maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av marknadsförings- och försälj-
ningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner ska finansieras via befintligt bolag 
och/eller som återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 
 

17. I övrigt notera informationen om samverkan med Sundsvallsregionens kommuner i det fort-
satta etableringsarbetet. 

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig 
energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till kom-
munstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till ge-
mensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 

 

För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släpper in Sundsvall som delä-
gare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingspro-
jekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I 
det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en direkt koppling till 
marken i Torsboda syd och nord. 

 

Den övergripande principen för bildandet av ett gemensamt bolag, genom användande av befintligt 
bolag i Timrå kommuns ägo, är att dela lika på risktagandet och förväntad vinst. Timrå kommun till-
skjuter tillgångar genom att låta marken som Timrå Invest AB i dag äger kvarvara i bolaget och 
Sundsvall kommun tillskjuter kapital till ett motsvarande värde.  

Det är av vikt att därför tömma bolaget på övriga tillgångar i form av mark och kapital, placera dessa i 
nytt bolag och se till att minimera transaktionskostnader och samtidigt solidariskt finansiera kostnader 
som uppstår under en övergångsperiod mellan kommunerna och enligt gällande överenskommelse om 
marknadsföringssamarbeten. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Då bolaget ägs med 50 % vardera för ägarkommunerna ska kommunstyrelserna i de bägge kommuner-
na fastställa vilka styrdokument som ska gälla för ägaruppsikt och styrning, utöver aktieägaravtal med 
tilläggsavtal, bolagsordning samt ägardirektiv som gäller från att de fastställs. 

Befintligt bolag Timrå Invest AB används för bildande av det gemensamma bolaget. Timrå kommun 
genomför en inkråmsaffär till ett helägt bolag av Timrå kommun med flytt av en verksamhetsgren. Syf-
tet är flytta alla tillgångar som inte tillhör det gemensamma bolagets projekt i Torsboda och därmed att 
slippa onödig stämpelskatt på 4,25 procent. 

Från Timrå Invest AB ska det genomföras en utdelning av fritt eget kapital på 15,6 mnkr till Timrå 
kommun. Utdelningen sker inte via likvida medel vilket innebär att Timrå kommun kommer att ha en 
fordran på 19 mnkr på Timrå Invest AB som kommer byta namn till ”Torsboda Industrial park AB”. 
Idag har Timrå kommun lånat ut 3,6 mnkr och ett aktieägartillskott på 15,6 mnkr vilket samlat som lån 
blir 19 mnkr. När Sundsvalls kommun genomfört köp av aktier så kommer Timrå kommun inte längre 
borga för tidigare tagna lån i det nya bolaget utan nya borgensåtaganden ska hanteras i Kommunfull-
mäktige. 

Ett beslut bör fattas av Timrå Invest AB att dela ut allt fritt eget kapital. Utdelningen skuldförs i sin 
helhet. Överlåtelse av verksamhetsgren, det vill säga verksamhet med personal och tillgångar som inte 
ska ingå i det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park, sker till nytt bolag enligt bokfört värde. 

Köpet av tillgångar från Timrå Invest AB sker via övertagande av lån från Timrå Invest AB till det nya 
bolaget. 

 

Kostnader för dels marknadsföringssamarbete med Härnösand och Sundsvall (1 mnkr), dels för kost-
nader som upparbetas från den 1 maj och fram till det gemensamägda bolagets bildande ska finansieras 
genom det fria kapitalet som  befintligt Timrå Invest förfogar över och som kommunen återtar. Då det 
gemensamt ägda bolaget blir kapitaliserat avser Timrå kommun vid Sundsvalls köp av aktier i bolaget 
att ta tillbaka sitt borgensåtagande. 

 
Ärendets tidigare hantering 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur, 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Timrå Invest AB har beslutat att ingå i ett marknadsförings- och försäljningssamarbete med Härnö-
sands och Sundsvalls kommuner där varje part går in med 1,05 mnkr för att finansiera samarbetet, § 
109 2022-01-28 och § 138 2022-03-30. 
 

Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Torsboda AB PM initial transaktioner 
Timrå Invest AB PM beslutsordning 
Proforma Torsboda 
Timrå Invest AB protokoll 2022-01-28 
Timrå Invest AB protokoll 2022-03-30 
KF §34 Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK  
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Aktieägaravtal avseende det gemensamma ägandet av Torsboda Indust-
rial Park AB (tidigare Timrå Invest AB) 
KS/2022:246 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa aktieägaravtal för Torsboda Industrial Park AB. 
 

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

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett li-
kalydande beslut. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en direkt koppling till mar-
ken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs aktieägaravtalet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14 
 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
Tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner 
gällande Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:247 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner gällande Tors-
boda Industrial Park AB. 
 

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

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett li-
kalydande beslut. 
 

4. Notera särskilt att kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen av 
kostnader från 1 maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av marknadsfö-
rings- och försäljningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner, för Timrås del 
ska finansieras via det fria kapitalet som finns i befintligt bolag Timrå Invest AB och/eller som 
återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en direkt koppling till mar-
ken i Torsboda syd och nord. 
 
I ärende om medfinansiering av trafikplats vid Torsboda mellan Timrå kommun och Trafikverket 
framgår av kommunfullmäktiges beslut att ansvar för genomförandet av medfinansieringsavtalet över-
förs till Timrå Invest AB. Av tillägsavtalet framgår att kostnader för medfinansiering av vägplan och 
bygghandlingar ska hanteras av bolaget, samt att kommunerna solidariskt ska finansiera medfinansiering 
av trafikplats om den inte ryms i nationell eller regional plan eller annan finansiering finns. Kostnader 
som upparbetas för att förbereda Torsboda Syd och Nord från den 1 maj och tills bolaget har bildats 
ska även finansieras solidariskt mellan kommunerna. För Timrås del sker det genom det fria kapitalet 
som redan tillskjutits befintligt bolag Timrå Invest AB eller med det fria kapitalet som återtagits och 
återgått till ägaren Timrå kommun. Det innebär att tilläggsavtalet inte ska innebära att nya medel ska 
tillskjutas vid bolagets bildande för att finansiera dessa kostnader. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

I detta ärende fastställs tilläggsavtal till aktieägaravtalet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14 
 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun (KS/2022:178 ), KF § 61 2022-04-
25, där framgår att inriktningen på fortsatt samverkan med Sundsvalls kommun i gemensam bolags-
struktur ska vara att ägarna solidariskt delar ansvaret för medfinansiering/finansiering av trafikplatsens 
genomförande enligt avtalets bedömda summa om 150 mnkr om den inte inryms i sin helhet i nation-
ell/regional plan. Kostnaden ska i så fall överföras på ansvarig exploatör i och med markförsäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal Torsboda_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
KF §61 Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173 
Bolagsordning för Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:244 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordningen för Torsboda Industrial Park AB. 
 

2. Utse Timrå kommuns representanter i bolagets styrelse och ägarombud genom särskilt val-
ärende. 
 

3. För de representanter i styrelsen som Timrå kommun utser utgår ersättning enligt Timrå kom-
muns ersättningsreglemente 
 

4. Särskilt notera att bolaget ägs till 50 % vardera och att respektive kommun därför nyttjar styr-
dokument och eget regelverk för ägaruppsikt. 

5. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett li-
kalydande beslut. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en direkt koppling till mar-
ken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
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Beslutsunderlag 
Bolagsordning Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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§ 174 
Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:245 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB. 
 

2. Särskilt notera att bolaget ägs till 50 % vardera och att respektive kommun därför nyttjar styr-
dokument och eget regelverk för ägaruppsikt, till dess att respektive kommunstyrelse har kom-
mit överens om vilka styrdokument som i övrigt ska reglera bolaget enligt ärende KS/2022:75. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett li-
kalydande beslut. 

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en direkt koppling till mar-
ken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs ägardirektivet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175 
Bolagsordning för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
KS/2022:248 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordning för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
 

2. Utse Timrå kommuns representanter i styrelsen samt utse ägarombud genom särskilt valärende. 
Parallellt entledigas utsedda tjänstepersoner som tillfälligt utgjort styrelse i Startplattan 193543 
AB 

 
3. Upphäva bolagsordning för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 

25; KS § 257/17). 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva bolagsordning för Timrå Invest 
AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 139 (dnr KS/2021:345), när gemensamt bo-
lag med Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av dagens Timrå Invest AB 
som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas där 
övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – förs 
över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag förvärvats 
av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkel bolagsordning skapats på delegation, villkorat med 
att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om styrelse, ägardirek-
tiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner och namngivits till 
BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB).  
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda 
bolaget med Sundsvall. Kostnaden för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
 
Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan marktill-
gångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare Startplat-
tan 193543 AB) 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176 
Ägardirektiv för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
KS/2022:249 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa ägardirektiv för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
 
 

2. Upphäva ägardirektiv för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 25; 
KS § 257/17). 

 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva ägardirektiv för Timrå Invest AB, 

fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 140 (KS/2021:346), när gemensamt bolag med 
Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storska-
lig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och återkomma med förslag till 
gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs ett 
gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett nytt 
bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som delägare 
på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och utvecklingsprojekt 
som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet Timrå Invest AB. I det 
bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av dagens Timrå Invest AB 
som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas där 
övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – förs 
över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag förvärvats 
av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkelt ägardirektiv skapats på delegation, villkorat med 
att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om styrelse, ägardirek-
tiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner och namngivits till 
BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB). Ingen verksamhet har bedrivits i 
bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda bolaget med Sundsvall. Kostnaden 
för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
 
Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan marktill-
gångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 
I detta ärende fastställs ägardirektivet för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare Startplattan 
193543 AB) 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
Arvodesutredning 2022 
KS/2021:454 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023. 
2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
3. Utöka ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
4. Tillföra vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 
5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden, +2% social bered-

skap. 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
7. Godkänna arvodesutredningen och lägga den till handlingarna. 

____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (Tidigare L), Ulf Lindholm (SD), Niklas Edén 
(C) och Sven-Åke Jacobson (KD). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra till kommunled-
ningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för vice ordförande i bolagen, kommun-
fullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, inför mandatperioden 2023-2026. De politiska partierna 
har haft få möjlighet att yttra sig över förslaget och inkommit med synpunkter på förslaget. 
 
För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. 
Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för sam-
hället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att 
delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med heltidsarbeten i anslutning 
till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode för sammanträden, justering av protokoll, mö-
ten, besök, utbildningar eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och 
som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med det politiska uppdra-
get som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
 
Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap avser främst barn 
eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i 
behov av akuta insatser och våld i nära relationer. Social beredskap är till för akuta ärenden som inte 
kan vänta med kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort ingripande i den person-
liga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det innebär att ordföranden i 
en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta skyndsamma beslut.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Den sociala beredskapen för socialtjänstens verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över 
för att täcka upp för den kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen hålls också ytterligare 
ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda ärenden, där sekretessärenden och indi-
vidärenden där det råder delegationsförbud hanteras. Socialnämndens arbetsutskott för enskilda ären-
den sammanträder vid 12 ordinarie tillfällen per år för beslut i individärenden, dock hålls också i ge-
nomsnitt sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär ungefär 18 sammanträden utöver nämndens 
sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande social beredskap. 
 
Socialnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad höjs till 57% + 2% social beredskap, kostnadsökning  
65 000 kr/år. 
Vice ordförande i socialnämnden höjs till 5% + 2% social beredskap, kostnadsökning 51 000 kr/år. 
2:e vice ordförande i socialnämnden höjs till +2% social beredskap, kostnadsökning 15 000 kr/år 
Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten höjs till 2%, kostnadsökning 30 000 kr/år,  
totalt; 161 000/ år. 
 
Sänkning av mandatstödet innebär en kostnadsbesparing med 123 000 kr/år. 
 
Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är det kommunala parti-
stödet. Det finns inte tillräckligt med utrymme att fullt ut finansiera den föreslagna revideringen av ar-
vodena med den föreslagna sänkningen av mandatstödet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 3 maj 2022, kommunfullmäktige besluta; 
Om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya kommunfull-
mäktige, efter valet. 
Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i socialnämnden. till 5% + 2% social beredskap. 
Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att genomföras under 
kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till grund för vilka arvoden som kommer 
att gälla mandatperioden 2027-2030. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att kommunfull-
mäktige sammanträder på dagtid. Niklas Edén (C) och Sven-Åke Jacobson (KD) föreslår att kommun-
fullmäktige sammanträder på kvällstid. Björn Hellquist (Tidigare L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att 
beslutet om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid ska skjutas till det nya kom-
munfullmäktige, efter valet. 
 
Ordföranden ställer punkterna 2-7 under proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla punkterna 2-7.  
 
Ordföranden ställer därefter förslagen om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid, eller på 
kvällstid eller om beslutet ska skjutas till det nya kommunfullmäktige efter valet mot varandra och kon-
staterar att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid. 
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Beslutsunderlag 
Arvodesutredning 
Yttranden från partierna 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Reglemente för valnämnden, utökning av ledamöter/ersättare 
KS/2022:206 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
 

2. Alla partier, representerade i kommunfullmäktige, ska garanteras en plats i valnämnden antingen 
som ledamot eller som ersättare. 

____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling utökning av valnämndens reglemente. Presidieträffen diskuterar frågan, den 3 
maj 2022, om att utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare.  
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 30 maj 2022, att utöka valnämnden från fem ledamö-
ter/ersättare till sju ledamöter/ersättare. Alla partier representerade i kommunfullmäktige ska garanteras 
en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-05-24 
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§ 179 
Taxa för Hemservice inom socialnämnden -upphävande 
KS/2022:223 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Upphäva Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar. 
 
Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice med tillämpningsanvisningar fastställdes av kommunfullmäktige 
enligt socialnämndens förslag att gälla från den 1 december 2020. 
 
Socialnämnden begärde under 2021 in en utredning av Hemservice uppdrag och beslutade i september 
2021 att avsluta säljverksamheten Hemservice, med snöskottning och gräsklippning till privatpersoner. 
 
Det finns inget behov av en taxa för avgifter gällande tjänster som inte längre utförs inom kommunal 
verksamhet. Socialnämnden föreslår att gällande taxa upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 68 
SN 2021-09-14 § 123 
Taxa för Hemservice, FS nr S 28 d 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Årsredovisning 2021, Timrå kommun 
KS/2022:88 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Fastställa årsredovisning 2021 för Timrå kommun.   
2. Konstaterar att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning 2021 då ett fåtal mål visar 

på brister i måluppfyllelse. 
3. Av resultat enligt balanskravsutredning använda 12 934 tkr för återställning av ackumulerat un-

derskott från 2019. 
 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har tillsammans med de kommunala förvaltningarna och kommunala bo-
lags/förbund upprättat förslag till årsredovisning/bokslut för år 2021 för kommunen inklusive kon-
cern- redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.  
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 16,4 mnkr vilket är 2,4 
mnkr lägre jämfört med föregående år.  Kommunen hade budgeterat ett resultat om 4,8 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 11,6 mnkr. I resultatet ingår även en nedskrivning av ishallen 
med 4,6 mnkr.  
Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 3,4 mnkr, vilket gör att det s.k. balanskravsresulta-
tet uppgår till 12,9 mnkr.  
Under 2021 har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 5% och uppgick till 98,3% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen behöver minskas kommande år för att klara de av 
kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.  
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2021. Kommunen uppnår inte en del av de övergri-
pande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk hushållning 
inte har uppnåtts. Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 5,4 (19,1) mnkr inklu-
sive boksluts-dispositioner.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2022-04-25 § 64 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Årsredovisning 2021 Timrå Invest AB 
KS/2022:22 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2021.  
____ 
 
Stefan Dalin (S) och Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Björn 
Hellquist (Tidigare L) tjänstgör som ordförande i stället för Stefan Dalin (S). Johan Engström Lockner 
(S) tjänstgör i stället för Mari Eliasson (S) och Marianne Larsson (SD) tjänstgör i stället för Björn 
Hellquist (Tidigare L). 
____ 
 
Ärendet  
Timrå Invest AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Årsredovisning 2021 med granskningsrapport och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2022:29 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för bevil-
jande av ansvarsfrihet. 

 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2021. Revisorerna har tillstyrkt att styrel-
sen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Årsredovisning 2021 Kollektivtrafikmyndigheten 
KS/2022:32 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

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

____ 
 
Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Mari Eliasson (S) tjänstgör 
som ordförande istället för Stefan Dalin (S). Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt granskningsrapport av 
årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de 
enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

59 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Val av ersättare i kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet 
KS/2022:215 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
Utse Patrik Eriksson (T) som ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet t o m 2022-12-31.  
___  
  
Ärendet  
Val av ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet för tiden t o m 2022-12-31. 
 
Björn Hellquist (Tidigare L) har avsagt sig uppdrag som ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Valda 
KLK 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Sol-
höjden villastad 
KS/2022:100 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avslå medborgarförslaget. 
2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att inte bygga anslutsvägar mot Höjdvägen från Solhöjden. 
 
Väganslutningar från det planerade bostadsområdet Solhöjden till befintliga vägar hanteras inom ramen 
för planprocessen. Medborgarförslaget avslås därmed då det inte hanteras som ett separat ärende. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för be-
svarande.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad 
 
 
Protokollsutdrag till 
Henrik Thomasson 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
 Medborgarförslag - Riktlinjer för hållbart byggande 
KS/2021:445 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag gällande hållbart byggande inkom 2021-10-27. Med den rådande och akuta kli-
matkrisen i åtanke, föreslås att alla Timrå kommuns beslut ska tas med klimatet i beaktande. Tre kon-
kreta åtgärder föreslås dessutom för att försäkra hållbart byggande i Timrå kommun.  
 
1 - Att fastställa riktlinjer om hållbart byggande innehållande en bestämmelse om att i första hand bygga 
kommunens lokaler och bostäder i trä. 

2 - Att dessa riktlinjer också ska vara vägledande vid beviljande av bygglov. 

3 - Att anta dessa riktlinjer och infoga dem i ägardirektiv till sina bolag. 
 
Kommunen beslutade 2017 att ta fram en träbyggnadsstrategi, som sedan antogs under hösten 2018. 
Dokumentet är vägledande för kommunen och kommunala bolag. 

Att göra dessa riktlinjer vägledande vid bygglov är inte möjligt inom nuvarande lagstiftning. Reglering 
av vilka material privatpersoner och privata företag bygger i kan bara regleras via detaljplanering. Andra 
tillfällen att uppmuntra till att bygga i trä är att föra dialog med byggherrar i samband med markanvis-
ningar och exploateringsavtal.  

Timråbos ägardirektiv innehåller ingenting om att bygga i trä, men enligt träbyggnadsstrategin ska trä 
prövas för alla bygg- och anläggningsprojekt och när det inte är möjligt ska orsakerna redovisas.  

Kommuns styrmodell utgår från agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessa till-
sammans med andra styrdokument som träbyggnadsstrategin och översiktsplanen syftar till att skapa 
förutsättningar för att medverka  till ett hållbart samhällsbyggande i Timrå. Nya riktlinjer utöver dessa 
bedöms i dagsläget inte vara nödvändiga.    
  

 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-17 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för be-
svarande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Agenda 2030  



 
Protokoll 

62 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Timrå kommuns styrmodell 
Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /      
 
 

  



 
Protokoll 

63 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2022:61 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
 
 
 

  



 
Protokoll 

64 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 2022 
KS/2022:66 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskrivning, 
utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska ställ-
ning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informations-
modell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2020. Lägesbe-
skrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat som inte är 
närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra nämnder. 
Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för kommunstyrel-
sens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

65 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Krishantering avseende försämrat läge i Europa 
KS/2022:144 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med krishanteringen avseende 
det försämrade läget i Europa. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

66 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Tertialbokslut AB Timråbo 2021-01-01-2021-08-31 
KS/2022:190 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har upprättat och översänt tertialbokslut för 2021-01-01-2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialbokslut  
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

67 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland 
KS/2022:183 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialreko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt se 
över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård. Syftet 
med uppdragsdirektivet var att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och föreslå 
utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva genomföras. Utredningen återredo-
visades i oktober år 2021. 
 
Utredningens resultat, som redovisades för socialnämnden i november, visar att det finns utvecklings-
behov och förbättringsområden inom flera områden och i synnerhet för personer med samsjuklighet. 
Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer uttalat uppdrag för 
specialistvården utifrån individer med mer stora och omfattande svårigheter. Resultatet visar även på 
behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt och specifikt.  
 
Projektledarna har tagit fram en missbruks- och beroendeplan som bygger på tre prioriteringsförslag. 
Initialt inleds arbetet med det som i förslaget kallas steg 1 för att därefter komma vidare och arbeta med 
steg 2 och 3. Prioriteringsförslagen genomföras i samverkan och samplanering mellan länets socialtjäns-
ter och hälso- och sjukvården. 
 
Socialnämnden har antagit den övergripande missbruks- och beroendeplanen med målsättning att pla-
nen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod och att steg 1 ska genomföras under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2022-03-16 § 37 
Missbruks- och beroendeplan 
 
 

  



 
Protokoll 

68 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Verksamhetsberättelse 2021 - socialnämnden 
KS/2022:148 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har i samråd med socialförvaltningens ledning sammanställt en verksamhetsberättelse 
för socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen har an-
mälts till socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 9 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

69 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Reviderad budget 2023 med plan 2024-2025 - Timrå kommun, Kollektiv-
trafikmyndigheten, DinTur 
KS/2022:158 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
En av aktiviteterna som åligger förbundsdirektionen, är att besluta om teknisk uppräkning av 
kommunalförbundets kostnader och intäkter inför budgetarbetet. Detta för att kunna göra ekonomiska 
beräkningar inför dialogen om kollektivtrafikens utveckling och förutsättningar i Västernorrland för 
planeringsperioden 2023 – 2025. Ett första utskick av budgetunderlag, baserat på tidigare uppräkning 
från 2022’s budgetunderlag har legat till grund för pågående budgetdialoger. 
 
Förbundsdirektionen beslutar att göra en teknisk uppräkning av kostnader och intäkter för budget 2023 
med plan 2024 – 2025. 
 
 
Beslutsunderlag 
Teknisk uppräkning 
Tjänsteskrivelse  
Vision 2025 
 
 
 

  



 
Protokoll 

70 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Barnombudsmannens årsrapport 2022 
KS/2022:174 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsen kännedom har Barnombudsmannens årsrapport 2022 inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Barnombudsmannens årsrapport 2022 
 
 
 

  



 
Protokoll 

71 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
Handlingsprogram 2022-2023 - Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2022:188 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 

2. Ärendet anmäls kommunfullmäktige. 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har översänt Handlingsprogram 2022-2023. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram 2022-2023 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

72 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
KS uppdrag 
KS/2022:232 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.  
____ 
 
Ärendet  
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av beslutade 
uppdrag och projektredovisning. 
 
Beslutsunderlag  
Redovisning 
 
 
 

  



 
Protokoll 

73 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel 
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg - socialnämndens svar 
KS/2022:101 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2022-03-16 översända Medborgarförslag – Tillsätta utred-
ning hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg till socialnämnden för besvarande. 
 
Socialförvaltningen har, tillsammans med personalavdelningen, skrivit ett svar gällande språkkunskaper 
inom vård och omsorg. I svaret framgår att språkstärkande insatser, som Språkombudsutbildning, 
Språkutvecklingsprojekt, språkhandledare samt SVA-lärare finns i verksamheten. Verksamheten under-
söker också tekniska lösningar som kan underlätta och främja språkutveckling hos medarbetare, till 
exempel genom en språk-app. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 67 
Svar på Medborgarförslag - Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och 
omsorg 
Minnesanteckningar angående medborgarförslag 
Medborgarförslag - - tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och 
omsorg 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

74 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 198 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - Kultur- och teknik-
nämndens beslut 
KS/2022:48 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen 
kring ekonomisystemet. 
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionsrapporten. Kultur- och tekniknämnden be-
slutade 2022-02-16 godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapporten 
Protokollsutdrag KTN 220216 § 7 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

75 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS -2022 kvartal 1 
KS/2022:222 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat före-
komst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid.  
 
Under perioden har 6 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 9 tidigare rapporterade be-
slut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut tillkommit. Sammanlagt finns 19 beslut under kvartal 1 som 
ej har verkställts inom tre månader, vilket är något färre än de 25 beslut som rapporterades för 2021 
kvartal 4. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 72 
Statistikrapport KF 2022 kv 1 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

76 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg - social-
nämndens svar 
KS/2022:98 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens äldreomsorg 
för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd tillsyn och utredning. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rappor-
ten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när 
de beräknas vara genomförda.  
 
Socialnämnden har godkänt förvaltningens svar på revisionens synpunkter med plan för uppföljning av 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 71 
Svar på Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

77 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201 
Revisionsrapport Grundläggande granskning - socialnämndens svar 
KS/2022:46 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att be-
döma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verk-
samheten. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rappor-
ten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genom-
förda. Svarstid är förlängd till den 2 maj 2022. 
 
Socialnämnden har godkänt förvaltningens svar på revisionens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 70 
Svar på Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden 
Revisionsrapport Grundläggande granskning – socialnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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§ 202 
Delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2022 § 15 Planarkitekt Yttrande till Lantmäteriet angå-
ende planenlighet för avstyck-
ning av fastigheten Strand 
5:158 

KS/2022:137 

    

KS DEL/2022 § 16 Försäljning av småhustomt Köpehandling upprättas och 
undertecknas för fastigheten 
Timrå Strand 5:136 

KS/2020:298 

KS DEL/2022 § 17 Upphandlingsstrateg Avtal gällande Medarbetarenkät KS/2022:169 

KS DEL/2022 § 18 Upphandlingsstrateg Avtal gällande Tekniska konsul-
ter 

KS/2022:167 

KS DEL/2022 § 19 Upphandlingsstrateg Avtal gällande Glasögon KS/2022:168 

KS DEL/2022 § 20  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:171 

KS DEL/2022 § 21  Beslut om belägenhetsadresser 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:177 

KS DEL/2022 § 22 Kommunchefen Anställningsavtal chef ny för-
valtningsenhet kommunled-
ningskontoret 

KS/2022:182 

KS DEL/2022 § 22 Kommunchefen Protokoll förhandling enligt § 
11 angående tillsättning av ny 
chef till ny förvaltningsenhet på 
kommunledningskontoret 

KS/2022:182 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS DEL/2022 § 23 Kommunchefen Anställningsavtal chef ny för-
valtningsenhet kommunled-
ningskontoret 

KS/2022:182 

KS DEL/2022 § 24 Ekonomichef Borgen för lån 10 mnkr Timrå 
Vatten AB 

KS/2022:184 

KS DEL/2022 § 25 Kommunchefen Struktur för förändrad bolags-
bildning Timrå Invest AB och 
Sundsvalls kommun - BASCA 
Invest AB 

KS/2022:75 

KS DEL/2022 § 26  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:195 

KS DEL/2022 § 27  Fullmakt upphandling projekt-
ledare förstudie kommunal 
samordningscentral i Västern-
orrland 

KS/2022:199 

KS DEL/2022 § 28 Ekonomichef Borgen för lån 23 mnkr AB 
Timråbo 

KS/2022:210 

KS DEL/2022 § 29 Ekonomichef Borgen för lån 20 mnkr, AB 
Timråbo 

KS/2022:225 

KS DEL/2022 § 30 Kommunchefen Ägarombud Svenska bostads-
fonden 

KS/2021:212 

KS DEL/2022 § 31 Chef verksamhetsstöd och 
informationshantering. 

Anställningsavtal digitalisering-
sansvarig 

KS/2022:226 

KS DEL/2022 § 32 Anställningsavtal Informat-
ionscontroller/-förvaltare 

Anställningsavtal informations-
förvaltare 

KS/2022:227 

KS DEL/2022 § 33 Kommunchef Ändring av behörigheter Inter-
netbank Swedbank 

KS/2022:228 

KS DEL/2022 § 34 Ekonomichefen  Avtal med Tieto Sweden AB KS/2022:224 

KS DEL/2022 § 35  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:179 

KS DEL/2022 § 36 Ekonomichef Medlemsinsats Kommuninvest 
2022 

KS/2022:251 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203 
Anmälningsärenden 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 
 
Ärendet  
KS/2022:12 Långsiktigplan fastighetsprojekt TIAB 2022-2027 2022-03-28 

KS/2022:12 Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-06-30 vidimerat 2022-03-28 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-02-12  VU 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-12-10 Extra Bolagsstämma 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-11-19 VU 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-10-01 Styrelse 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-12-03 Styrelse 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-09-10 Styrelse 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-04-09 Styrelse 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-02-26 Styrelse 2022-03-29 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 29 Årsredovisning 2021 2022-03-29 

KS/2022:76 Protokoll med bilagor 20220324_signerat 2022-03-29 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-05-21 Årsstämma 2022-03-30 

KS/2022:4 OKAB Protokoll 2021-05-21 Konstituerande 2022-03-30 

KS/2022:12 Bolagsstyrningsrapport 2021 Timrå Invest AB 2022-03-30 

KS/2022:4 Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2021, underskriven 2022-03-31 

KS/2022:4 Granskningsrapport 2021 OKAB 2022-03-31 

KS/2022:4 Undertecknad revisionsberättelse_Ostkustbanan 2015 
AB_Charlotte_Bouvin_2021-12-31 

2022-03-31 

KS/2022:4 e-post Förtydligande om kallelser från Ostkustbanan 2015 AB + 
handlingar att ta del av 

2022-03-31 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2022:4 Budget Ostkustbanan 2022-2023 2022-03-31 

KS/2022:4 Verksamhetsplan 2022-2025 OKAB 2022-03-31 

KS/2022:4 Kopia för kännedom om länsstyrelsens beslut 2022-04-04 

KS/2022:4 bilaga till Kopia för kännedom om länsstyrelsens beslut, Beslut om 
bifall(20477689) (0)_TMP 

2022-04-04 

KS/2022:4 Inbjudan årsstämma ServaNet AB, 2022-04-26 2022-04-05 

KS/2022:76 Protokoll 20220404 signerat, förbundsdirektionen 2022-04-05 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 48 Tilläggsbudget 2022 2022-04-05 

KS/2022:14 2022-03-18 Protokoll 2 MSVA 2022-04-05 

KS/2022:4 e-post TRV 20223680 – Timrå – Anmälan om kemisk ogräsbekämp-
ning på järnväg 2022 

2022-04-06 

KS/2022:4 bilaga till TRV 2022/3680 Timrå - Anmälan kemisk ogräsbekämp-
ning på järnväg år 2022 

2022-04-06 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Värdesäkring 
av grundbelopp 2022 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Revisionsbe-
rättelse_Please_DocuSign_RB_ServaNet_AB 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Gransknings-
rapport Sundsvalls lekmannarevision 2021 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Förvalt-
ningsberättelse ÅR ServaNet AB 210101-211231 signerad 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Bestämmel-
ser-om-arvoden-och-ersättningar-till-förtroendevalda 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till  Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Kallelse till 
årsstämma i Servanet Aktiebolag 

2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till  Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Inbju-
dan_följebrev 

2022-04-11 

KS/2022:4 e-post Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april 2022-04-11 

KS/2022:4 bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april Gransknings-
rapport Härnösands lekmannarevision 2021 

2022-04-11 
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KS/2022:76 Protokoll 2022-04-11 signerat 2022-04-12 

KS/2022:4 Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor, dnr 218-2208-2022 
skyddsjakt skarv 

2022-04-12 

KS/2022:4 Sanningens minut närmar sig – blir det mer pengar till dubbelspåret 2022-04-13 

KS/2022:4 Kallelse till årsstämma 2022-04-27 Bergeforsens Fiskevårdsförening 2022-04-20 

KS/2022:4 UPPDATERAD Kallelse årsmöte Intresseföreningen Norrtåg 30 maj 
2022 

2022-04-21 

KS/2022:4 Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-08 2022-04-21 

KS/2022:4 Anteckningar ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-08 2022-04-21 

KS/2022:76 Protokoll_20220421 per capsulam_signerad 2022-04-22 

KS/2022:4 Protokoll  Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-29 2022-05-04 

KS/2022:4 OKAB 2022-03-18 Protokoll styrelsen 2022-05-04 

KS/2022:4 OKAB 2022-02-11 Protokoll styrelsen 2022-05-04 

KS/2022:4 e-post Ostkustbanan 2015 ABs protokoll 2022-05-04 

KS/2022:4 OKAB 2022-02-04 Protokoll  VU 2022-05-04 

KS/2022:4 OKAB 2022-02-11 Protokoll styrelsen 2022-05-04 

KS/2022:4 OKAB 2022-03-18 Protokoll styrelsen 2022-05-04 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse årsstämma MSVA  § 7 MSVA Granskningsrapport 
ÅR 2021 

2022-05-09 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse årsstämma MSVA  2022-05-24 Kallelse årsstämma 
MSVA 

2022-05-09 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse årsstämma MSVA § 7 MSVA 2021 ÅR inkl. RB 2022-05-09 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse årsstämma MSVA § 14 Sammanställning av bolags-
beslut 2021 

2022-05-09 

KS/2022:14 Kallelse - Årsstämma MittSverige Vatten & Avfall AB - 2022-05-24 2022-05-09 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 2022-05-23 2022-
05-23 Kallelse årsstämma TVAB 

2022-05-09 

KS/2022:14 bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 2022-05-23 § 7 
TVAB Granskningsrapport ÅR 2021 

2022-05-09 
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KS/2022:14 bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 2022-05-23 § 7 
TVAB 2021 ÅR inkl. RB 

2022-05-09 

KS/2022:14 Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 2022-05-23 2022-05-09 

KS/2022:4 e-post Kallelse till årsstämma 2022 - Inera AB 2022-05-10 

KS/2022:4 Representant eller Ombud till årsstamma i Inera AB 2022-05-10 

KS/2022:4 Kallelse årsstämma 2022 Inera AB 2022-05-10 

KS/2022:4 Beslut om bifall 3407 2022-05-11 

KS/2022:4 Beslut om bidrag för bättre vattenhushållning VB Här kommer fyra 
bifallna beslut 

2022-05-11 
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