
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen, Timrå kommunhus 17:00-20.00 

Beslutande 
 

 

Se bilagd uppropslista 

Övriga närvarande Annika Nyberg, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  
Media  
Åhörare  

Utses att justera Karina Nordgren (S) och Lotta Borg (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 2 mars 2022  
 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Annika Nyberg, kommunsekreterare 

Karina Nordgren (S), justerare Lotta Borg (T), justerare 

 

  ANSLAG / BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Anslaget uppsatt den 
2022-03-02 

Anslaget nedtas den 
2022-03-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§28 

……………………………………………………………….. 

 

 

  
Annika Nyberg, kommunsekreterare 



 Kungörelse 
1 

 
 
 

 

Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 28 februari 2022 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 

 
Föredragningslista 

1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Taxor och avgifter 2022, Medelpads räddningstjänstförbund 

6 Aktieägartillskott 2022, Midlanda Flygplats AB 

7 Beslut om startbesked Solhöjden planprogram 

8 Finansiering av Etapp 1 UBO4 (Solhöjden) 

9 Ny avfallstaxa 2022-04-01 

10 Planeringsdirektiv 

Motionssvar  

11 Motionssvar på motion från Tony Andersson (M) Ett sätt att snabba på fortsatt bostadsbyggande 

Enkel fråga 

12 Enkel fråga till Stefan Dalin (S) 

Valärenden  

13 Fyllnadsval som ombud i kommunförbundet efter Fredrik Bernblom (SD) 

14 Fyllnadsval som ledamot i Midlanda Flygplats AB Björn Lyngfelt (SCA) 

15 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ida Lindström (C) 

16 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden Tobias Pernu (C) 

17 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Karin Sellén (SD) 

18 Val av representant i Svenska Bostadsfonden 

 



 Kungörelse 
2 

 
 
 

 

Anmälningsärenden  

19 Motion från Lotta Borg (T) - Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i Timrå kommun 

20 Svar på revisionsrapport - granskning av upphandling 

21 Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo 

22 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2021 

23 Årsbudget 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt 

24 Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan vårdcentralen och 

Folketshus för barnens säkerhet till och från Söråkers skola - Kultur- och tekniknämndens beslut 

25 Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och cykelöverfart över 

järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en informationstavla om Ljustorpsån - Kultur- och 

tekniknämndens beslut 

26 Medborgarförslag om gång- och cykelbana längsmed hela Strömgatan - Kultur- och 

tekniknämndens beslut 

27 Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker - Kultur- och 

tekniknämndens beslut 

 

 

 
 

 
 

Timrå 16 februari 2022 

Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 februari 2022 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 



 
 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 

Sammanträdet öppnas 

Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens  
officiella anslagstavla.  

Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamö-
ter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  

Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges 
ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
 
 

  



 
 

  

 

 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 

Anteckna närvarande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

Uppropslistan biläggs protokollet.  
____ 
 

 

Ärendet  
Företas upprop de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke 
tjänstgörande. 

 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 

Utse justerare 
 
 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse Karina Nordgren (S) och Lotta Borg (T), att tillsammans med ordföranden justera dagens proto-
koll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 2 mars 2022 kl 16.00. 
 
 
 

  



 
 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 

Fastställa ärendelista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa ärendelistan. 

 

 
 
 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 

  



 
 

 
 
 
 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.10-18.10 för information om Äldreomsorgscenter av Sara Grape 
Junkka och Micael Lövquist. Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om kommu-
nens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 

Taxor och avgifter 2022, Medelpads räddningstjänstförbund 
KS/2021:352 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  

1. Fastställa Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt beräkningsgrund 
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) vilket för år 2022 innebär en uppräkning med 1,7% 
från 2021 samt myndighetsföreskrift från MSB.  

 

____ 
 

____ 
 

 

2. Fastställa taxa för år 2022 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 
mars 2022. 

Björn Hellquist (L), Pirjo Jonsson (S), Björn Könberg (S), Annika Söderberg (S) och David Fors lund 
(T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 5 november 2021, föreslagit att respektive med-
lemskommuner skall anta taxa för 2022. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att revidera PKV (prisindex för kommunal verksamhet) till 1,7% från 
2022 då det blev en felaktig skrivning inför beslut i kommunstyrelsen, samt att taxan gäller från och 
med 1 mars 2022. 
 

 

 

Övriga ledamöter bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-11-05, § 65, räddningstjänstens direktion  
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen  
Taxa MRF 2022  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Medelpads Räddningstjänstförbund  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 

 

 

____  
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 

Aktieägartillskott 2022, Midlanda Flygplats AB 
KS/2021:356 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  

Bevilja Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 6 192 tkr som redovisas i 2022 års 
bokslut. Beloppet är i överensstämmelse med vad kommunen budgeterat för år 2022.  

Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv.  
____ 
 

 

Ärendet 
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-
kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har 
kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott 
för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för 
Midlanda Fastigheter AB för 2022 behöver huvudmännen finansiera ett driftunderskott som för Timrå 
kommuns del uppgår till 6 192 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2022 
beräknat aktieägartillskottet till 6 200 tkr. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) och Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Midlanda Fastigheter AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 

Beslut om startbesked Solhöjden planprogram 
KS/2021:492 
 

 

 

 

____ 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

1. Lämna positivt startbesked för projektet Solhöjden. 

2. Centrala utgångspunkter för planarbetet ska vara ett hållbarhetsperspektiv enlig Agenda 2030 
samt kommunens Träbyggnadsstrategi. 

Ärendet 
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.  
 
En gestaltningsstudie genomfördes av Sweco under våren 2021. Syftet med gestaltningsstudien var att 
använda resultatet som underlag för detta planprogram. Det uppdrag Sweco hade var att ta fram en 
vision och utvecklingsidé för området samt illustrera förslag på övergripande infrastruktur och kvarters-
struktur samt presentera olika typer av bebyggelse. 
Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd i början av 2022 och godkännas under våren 2022. 
 

 

 

Projektet Solhöjden är ett viktigt och omfattande bostadsprojekt som planeras, drivs och genomförs i 
kommunal regi. Det driver betydande investeringsmedel och påverkar både linjeverksamhet och per-
sonalförsörjning, varför projektet behöver vara brett och tydligt förankrat i den egna organisationen. 
Av den anledningen efterfrågas ett formellt startbeslut för projektet Solhöjden. 

Parallellt med detta beslut hanteras finansieringsbeslut för Solhöjden i KS/2021:509. 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Situationsplan - gestaltningsstudie 
Vision 2025 
 

 

 
 

Protokollsutdrag till 
Projektgruppen 

Exp     /     2022 



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 

Finansiering av Etapp 1 UBO4 (Solhöjden) 
KS/2021:509 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

Budgetmedel upptagna i verksamhetsplan och budget 2022-2024( år 2023), 10 mnkr, medges dispone-
ras upp till 6 mnkr för exploateringsåtgärder under 2022. Av dessa medel är bedömt att ca 5,5 mnkr är 
investering och 0,5 mnkr driftkostnader, den budgetmässiga fördelningen bemyndigas ekonomienheten 
hantera med beaktande av kommunala redovisningsregler.  

Ärendet 
Kommunen har i planering för utveckling av nytt bostadsområde( Solhöjden) budgeterat 10 mnkr un-
der 2023. För att möjliggöra en tidigareläggning av insatserna som kommunen är huvudman för, pro-
jektering och planering inför anläggande av främst gator, vägar, belysning mm, önskar projektansvariga 
ha möjlighet till insatser under 2022 . Då budgetmedel finns upptagna i verksamhetsplan och budget 
2022-2024 erfordras att kommunfullmäktige beslutar att medel ombudgeteras till 2022. 
 

 

 
Exp     /     2022 
 
 

  

Beslutsunderlag 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  



 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 

Ny avfallstaxa 2022-04-01 
KS/2021:504 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

1. Anta ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 

2. Upphäva Avfallstaxa, fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 28, reviderad av kommun-
fullmäktige 2021-05-31, § 107, uppräknad från 2021-07-01. 

____ 
 

 

Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 10%  i förhållande till nuvarande taxa.  

Den största orsaken till kostnadsökning är relaterade till förbränningsskatt och ökade drivmedelspriser.  
 

 

 

 

I taxan har det tillkommit en ny del gällande maxtaxa vid insamling av returpapper och tidningar via 
auktorisation, Maxtaxa för returpapper och tidningar, Auktorisationsavtal. Detta är en följd av att producent-
ansvaret på returpapper och tidningar upphör och blir ett kommunalt avfall.  

Sista avsnittet i taxan Oförutsedda tjänster, har ersatt tidigare text med rubrik Övrigt. 
I övrigt är taxans utformning oförändrad. 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 

 
Exp     /     2022 
 
 

  

Beslutsunderlag 
Ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01 
Protokollsutdrag KTN 211201 §  
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 

Planeringsdirektiv 
KS/2022:53 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

1. Lägga till: ”Minskad segregation och ökad integration” ett fjärde fokusområde för åren 2023-
2025. 

2. Deltagarna vid ”Gemensamma beredning” ska vara: Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter 
samt suppleanterna från partierna som inte har en ordinarie plats i densamma, ordförande, vice 
ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och 
tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

 

____ 
 

____ 

 

 

 

3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2023-
2025. 

Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Zofia Henriksson (M) Markus Sjöström (M), Anita Hell-
strand (C), Niklas Edén (C) och Sven-Åke Jacobson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 3 till för-
mån för eget förslag. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny styrmodell för Timrå kommun. Syftet med styrmodellen 
är att öka genomslagskraften för den politiska viljeinriktningen, skapa mer delaktighet kring styrningen 
samt samordning av kommunens verksamheter. I beslutet om ny styrmodell fastställdes övergripande 
målbilder och prioriterade inriktningsmål för minst en mandatperiod. Förverkligandet av målen i verk-
samheterna görs med de resurser som finns i form av medarbetare och ekonomi.   

Planeringsdirektivet beskriver förutsättningar samt det fortsatta arbetet med verksamhetsplan 2023-
2025. Till inriktningsmålen och föreslås nyckeltal för att kunna följa Timrås utveckling över tid. Till 
planeringsdirektivet bifogas planeringsförutsättningarna som innehåller en analys av nyckeltalen. Denna 
analys redovisades av förvaltningen vid ett analysseminarium den 12 januari 2022. Seminariet innehöll 
en allmän analys av påverkan från omvärld och närvärld. Vid seminariet genomfördes grupparbeten 
med förtroendevalda, fackliga organisationer och tjänstepersoner. Där diskuterades vad Timrå kommun 
behöver fokusera på de kommande året för att hantera de utmaningar kommunen står inför.  

De områden som lyftes bland många grupper var ett fortsatt fokus på barn och unga, ett samhällsbyg-
gande för ett växande Timrå, att hantera den demografiska utmaningen samt hållbar utveckling. För-
valtningen konstaterar att alla dessa områden finns med i den av kommunfullmäktige beslutade verk-
samhetsplanen för 2022-2024, antingen som fokusområde eller särskilt utpekat uppdrag.  

Förvaltningen föreslår tre fokusområden i planeringsdirektivet. Dessa är: 

 Att låta barnen gå först. 

 Samhällsbyggande för ett växande Timrå. 

 Åldras med värdighet. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Dessa tre områden har funnit med som fokusområden tidigare år och förvaltningen ser att, utifrån den 
analys som genomförts, behövs ett fortsatt fokus riktas på dessa områden.  

Vad gäller området Hållbar utveckling så menar förvaltningen att detta är ett viktigt område för Timrå 
kommun att fortsätta arbeta utifrån flera perspektiv såsom klimat, miljö och energi och att hållbar ut-
veckling är ett område som berör alla nämnder och bolag. Samtidigt konstaterar förvaltningen att detta 
finns som uppdrag i årets verksamhetsplan; Ett miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida 
generationer. Förvaltningen menar att istället för att lyfta in hållbar utveckling som ett till fokusområde 
i planeringsdirektivet föreslås att kommunstyrelsen avvaktar resultatet av det arbete som ska påbörjas 
under 2022.  
Planeringsdirektivet innehåller även en tidsplan med aktiviteter för arbetet med verksamhetsplan 2023-
2025.         

Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) bifaller punkt 1 och 2 samt yrkar att verksamhetsplan och 
budgeten behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet i juni. 

Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T), Maritza Villanueva Contreras (V) och Ulf Lindholm (SD) yrkar 
avslag på Tony Anderssons (M) och Niklas Edéns (C) förslag om att budgeten behandlas på kommun-
fullmäktigesammanträdet i juni och att verksamhetsplan och budgeten behandlas på kommunfullmäkti-
gesammanträdet i november enligt förslaget till planeringsdirektiv. 
 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen, om när kommunfullmäktige ska fatta beslut om verksamhets-
plan och budget mot varandra, och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunsty-
relsens förslag att behandla verksamhetsplan och budget i november och därmed fastställa de före-
slagna planeringsdirektiven. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Planeringsförutsättningar 
Investeringsprocessen 
Vision 2025 
 

 
Exp     /     2022 
 
 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 

Motionssvar på motion från Tony Andersson (M) Ett sätt att snabba på 
fortsatt bostadsbyggande 
KS/2021:124 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

Avslå motionen. 

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Zofia Henriksson (M) Markus 
Sjöström (M), Anita Hellstrand (C), Niklas Edén (C) och Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån för eget 
förslag. 
____ 
 

 

 

 

 

Ärendet 
Motionen innehåller ett förslag om att undersöka möjligheten att prova modellen köp och bygg samt 
uppdra åt AB Timråbo att inventera upp till 10% vilka bestånd som skulle kunna vara aktuella för en 
försäljning, där det även kan finnas anslutande mark för bostadsbyggande. 

AB Timråbo har yttrat sig genom remissförfarande och avråder Kommunfullmäktige från att besluta 
om att gå vidare enligt motion från Tony Andersson (M). 

Sammantaget bedömer förvaltningen att motionens förslag kan vara en mycket viktig åtgärd i ett läge 
där utvecklingstryck saknas. Men Timrå befinner sig inte längre i det läget. Möjligtvis kan det övervägas 
att införa en option för byggherrar att förvärva efter genomförd byggnation men det bedöms inte vara 
nödvändigt. Och eftersom Timråbo avråder från föreslaget upplägg riskerar det att göra mer skada än 
nytta då det kan påverka det tillsammansarbete som sker just nu inom kommunkoncernen. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till motionen. Om motionen inte bifalles före-
slår Tony Andersson (M) att anse motionen besvarad.  

Robert Thunfors (T), Stefan Dalin (S) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens för-
slag och därmed avslag på motionen. 
 

 

 
 
 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först propositionsordningen; bifall till motionen samt avslag på motionen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Därefter ställer ordföranden propositionsordningen; avslag på motionen och anse motionen besvarad 
mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Remissyttrande Timråbo 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
AB Timråbo 



 

 

 

 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 

Enkel fråga till Stefan Dalin (S) 
KS/2022:87 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (Vi) Är det i Din roll som ordförande i den demokra-
tiska organisationen kommunstyrelsen eller i rollen som ordförande i bolaget Timrå Invest, som Du 
undanhållit medborgarna kända fakta om etablering av batterifabriken? Finns det några mer sanningar 
som Du känner till men valt att hålla hemligt för medborgarna? 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Kommunfullmäktige beslutade att frågan fick ställas och hänvisade den till kommunstyrelsens ordfö-
rande Stefan Dalin (S) som förklarade sig beredd att besvara frågan. 

Per-Arne Frisk (tidigare S) och Stefan Dalin (S) yttrade sig ytterligare i frågan. 
 

 
 

  

Ordföranden förklarade överläggningarna avslutade. 



 

 

 

____ 
 

 

 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 

Fyllnadsval som ombud i kommunförbundet efter Fredrik Bernblom 
(SD) 
KS/2020:393 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse Ulf Lindholm (SD) som ordinarie ledamot och Marianne Larsson (SD) som ny ersättare i kom-
munförbundet Västernorrland t o m 31 december 2022. 

Ärendet 
Fredrik Bernblom (SD) har i skrivelse avsagt sig kommunalt uppdrag kommunförbundet.  

Sverigedemokraterna nominerar Ulf Lindholm (SD) som ordinarie ledamot och Marianne Larsson (SD) 
som ersättare i kommunförbundet. 
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Protokollsutdrag till 
Valda  
Kommunförbundet  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 

Fyllnadsval som ledamot i Midlanda Flygplats AB Björn Lyngfelt (SCA) 
KS/2022:63 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse Anders Edholm (SCA) till ny ledamot (näringslivsrepresentant) i Midlanda Flygplats AB, efter 
Björn Lyngfelt (SCA) fram till ordinarie stämma 2023. 

Ärendet 
Björn Lyngfelt (SCA) har avsagts sig sitt uppdrag som ledamot (näringlivsrepresentant) i Midlanda 
Flygplats AB. 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Sundsvalls kommun protokoll  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Sundsvalls kommun 
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Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 

Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ida Lindström (C) 
KS/2021:468 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Med entledigande av Peter Engblom (C), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om 
ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peter Engblom 
(C). 
 

____ 
 

3. Utse Sven-Olof Selander i Överförmyndarnämnden för tiden to m 31 december 2022. 

Ärendet 
Ida Lindström (C) har i skrivelse avsagt sig kommunala förtroendeuppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige, ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i Överförmyndarnämnden. 
 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar, den 29 november 2021, med entledigande av Ida Lindström (C), över-
lämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Ida Lindström (C) samt uppdra till centerpartiet att nominera ny ersättare i 
Överförmyndarnämnden. 

Länsstyrelsen har, den 7 december 2021, utsett Peter Engblom (C) till ny ersättare i kommunfullmäk-
tige.  

Peter Engblom (C) har, den 10 december 2021, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäk-
tige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Länsstyrelsens beslut 
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Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 

Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden Tobias Pernu (C) 
KS/2021:531 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna avsägelsen av Tobias Pernu (C). 

Ärendet 
Tobias Pernu (C) har i skrivelse, den 15 december 2021, avsagt sig uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
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Barn- och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt, därav kommer 
inget fyllnadsval att göras. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse  

Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
KLK 



 

 

 

____ 

 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Karin Sellén (SD) 
KS/2021:537 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Med entledigande av Karin Sellén (SD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Sellén (SD). 

 

 

 

 

Ärendet  
Karin Sellén (SD), har i skrivelse avsagt sig kommunala förtroendeuppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Protokollsutdrag till 
länsstyrelsen 
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Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 

Val av representant i Svenska Bostadsfonden 
KS/2021:212 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Återremittera ärendet till Arvodeskommittén för att ändra reglerna i Rese- och ersättningsreglementet 
avseende kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun förvaltar de medel som finns i Per Bergmans Donationsstiftelse. En av placeringarna är 
i Svenska Bostadsfonden. Då Timrå kommun går samman med Härnösands kommuns pensionsstif-
telse så är vi så stora att vi kan få en styrelsepost i Svenska Bostadsfonden. Uppgörelsen är att Timrå 
och Härnösand alternerar på styrelseposten. Timrå har haft en styrelserepresentant under våren 2020 
till våren 2021 och nu har Härnösand nominerat en representant för perioden våren 2021 till våren 
2022.  
 

 

 

 

Påföljande period 2022-2023 är det Timrå kommun som har stafettpinnen att nominera en styrelsere-
presentant vilket borde utses i god tid förslagsvis senast mars 2022. Ett styrelsearvode för politiker ut-
går med ca 50 tkr och för tjänstemän utgår inget arvode. Fördelen med en styrelseplats är att man får 
direkt insyn i SBF och kan också påverka framtida inriktning på investeringar. 
Härnösands kommun har valt att välja en tjänsteman som styrelserepresentant men då uppdraget inne-
bär att man får ta del av information så är det lika lämpligt med en politiker med erfarenhet av styrelse-
arbete. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att återremittera ärendet till Arvodeskommittén för att ändra reglerna i 
Rese- och ersättningsreglementet avseende kommunstyrelsens ordförandes arvode. Om inte återremis-
sen vinner föreslår Thunfors att utse Markus Sjöström (M) till representant i Svenska bostadsfonden. 
Om inte ovanstående vinner föreslår Thunfors besluta att sänka kommunstyrelsens ordförandes årsar-
vode. Om inte ovanstående vinner begär Thunfors sluten omröstning i ärendet. 

Mari Eliasson (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till presidiets förslag att utse Stef-
an Dalin (S) till styrelserepresentant till Svenska Bostadsfonden mellan bolagsstämmorna våren 2022 till 
våren 2023. 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.10-19.20 för överläggning.  
 

 

Sammanträdet återupptas och ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition avslag – bifall 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) återremissyrkande. 

Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som avslår återremissyrkandet 
röstar Ja och den som bifaller återremissyrkandet röstar Nej. Vid omröstningen avges 18 Ja röster, 19 
Nej röster och 1 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att återre-
mittera ärendet. 
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Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Arvodeskommittén  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 

Motion från Lotta Borg (T) - Fria arbetsskor till vård- och omsorgsper-
sonal i Timrå kommun 
KS/2021:516 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Lotta Borg (T) föreslår i motion; 
 

 

 

Att uppdra till socialnämnden att tillhandahålla arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen, samt; 
Att uppdra till socialnämnden att inom ramen för genomförandet samråda med berörda personalorga-
nisationer.  

Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
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____ 

 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 

Svar på revisionsrapport - granskning av upphandling 
KS/2021:380 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Godkänna upprättat svar gällande revisionsrapporten Granskning av upphandling och över-
lämna svaret till revisorerna. 

2. Lägga nämndernas svar på revisionsrapporten till handlingarna. 
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Ärendet 
KPMG har genomfört en granskning av verksamheten för upphandling i kommunen. Den sammanfat-
tande bedömningen är att kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt i huvudsak är ändamålsenlig 
samt att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenligt övergripande organisationsstruktur för upp-
handlingsarbetet. De rekommendationer som KPMG ger gäller främst uppföljning av avtal samt att 
dessa uppföljningar ska redovisas till kommunstyrelsen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder lämnar sina synpunkter på de slutsatser som redovisas i rapporten. I förslaget till 
svar från kommunledningskontoret redovisas även övriga förvaltningars svar på rapporten.  

Beslutsunderlag 
Granskning av upphandling 

Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer 
 



 

 

____ 
 

 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 

Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo 
KS/2021:144 

Beslut 

 

 

 

 
 
 

  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Timråbo AB genomfört en grundläggande granskning.  

AB Timråbo har avgett yttrande till revisionen. 

AB Timråbo har avgett ett till yttrande till revisionen. 



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 3 2021 
KS/2021:476 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs 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) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 

Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 2 
Protokollsutdrag, SN/2021-11-16 § 168 

 

  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 

Årsbudget 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:448 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 29 oktober 2021 § 170, beslutat att godkänna budget 2022. 
 

 
 
 
 

  

Beslutsunderlag 
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 

Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen 
mellan vårdcentralen och Folketshus för barnens säkerhet till och från 
Söråkers skola - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:374 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan vårdcentralen och Fol-
ketshus för barnens säkerhet till och från Söråkers skola har inkommit. 
 

 

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett över-
gångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för rörelse-
hindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett övergångsställe 
behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på Folketshusvägen 
innan trapporna samt göra en trafikmätning i området. 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 §149 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 

Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- 
och cykelöverfart över järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en 
informationstavla om Ljustorpsån - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:155 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och cykelöverfart över 
järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en informationstavla om Ljustorpsån har inkommit. 
 

 

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Timrå kommun inte äger någon mark i området 
samt att Trafikverket är väghållare både för vägen och järnvägen. Dock kommer förvaltningen att lyfta 
frågan i den gemensamma samverkansgruppen som finns mellan kommunen och Trafikverket. 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 

Medborgarförslag om gång- och cykelbana längsmed hela Strömgatan - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:347 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om gång- och cykelbana längs med hela Strömgatan har inkommit. 
 

 

 

 
 

  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då hastigheten redan är nedtagen till 30 km/h på 
grund av många utfarter längs vägen.  

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 § 151 
Tjänsteskrivelse 



 

 

 

____ 
 

 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 

Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i 
Söråker - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:359 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker har inkommit. 
 

 

 

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett över-
gångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för rörelse-
hindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett övergångsställe 
behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på Folketshusvägen 
innan trapporna samt utföra en trafikmätning i området. 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 §150 
Tjänsteskrivelse 
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