
 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-21.25  

Beslutande Se bilagd uppropslista  

Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  
Åhörare 
Mediarepr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Erik Bäckström Andersson (S) och Lotta Borg (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 29 maj 2019 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Jan-Christer Jonsson (S) , ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Erik Bäckström Andersson (S), justerare Lotta Borg (T), justerare 

 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-05-27  

Anslaget uppsatt den 
2019-05-29 

Anslaget nedtas den 
2019-06-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret  

Paragrafer 
98-126 

  
Annica Sjödin, kommunsekreterare 

 

 
  



 Kungörelse 
 
 
 

1 

Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 27 maj 2019 kl 17.00 i kommunhusets lokal 
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
  

1 Sammanträdet öppnas 

2 Val av justerare 

3 Fastställande av ärendelista 

 Beslutsärenden 
4 Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 2019 

5 Ombudgetering kapitalkostnader 

6 Utökad borgen för AB Timråbo 

7 Projekt Pandora - inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå och Sundsvall 

8 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda 
Centrum 

9 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Wifsta Water 
AB 

10 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Servanet AB 

11 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Kollektivtra-
fikmyndigheten i Västernorrlands län 

12 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 intresseföre-
ningen Norrtåg 

13 Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark till näringsliv 

14 Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (1998:808) 

15 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 

16 Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

 Motionssvar 
17 Motionssvar - Motion från Marcus Molinder SD - Rullstolsanpassa alla loka-

ler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kom-
mun 

18 Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till bistånds-
bedömt trygghetsboende 
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Interpellationer 

19 Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar Timrå kommun med sexuella 
trakasserier? 

 Valärenden 
20 Val - Entledigande av kommunfullmäktigeledamot Chatrine Nordlund (L) samt 

begäran om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämn-
den återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen 

 Anmälningsärenden 
21 Revisionsrapport " Granskning av bokslut och årsredovisning" 

22 Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - barn- och utbildningsnämnden 

23 Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - socialnämnden 

24 Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - kultur- och tekniknämnden 

25 Motionsredovisning 

26 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2019 

27 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 
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Jan-Christer Jonsson (S)  Annica Sjödin  
Ordförande   Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 17 maj 2019 betygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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§ 98 
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 fullmäkti-
geledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 

 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till full-
mäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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§ 99 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-19.00 för information om Trygghetsarbetet i Timrå 
av Mari Eliasson, Bo Markusson, Britt-Louise Nyholm, Annelie Ringbro, Johan Vikström och 
Josef Wiklund. 
 
Ledamöterna får även information om projekt Pandora - Inriktningsbeslut nya brandstationer 
i Timrå och Sundsvall av Per Silverliden, Tomas Öhrn och Mats Bergmark. 
 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om vad som pågår i Timrå kom-
mun. 
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§ 100 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordförande utse Erik Bäckström Andersson (S) och Lotta Borg (T) att 
justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 29 maj 
2019 kl 16.00. 
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§ 101 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan och att ärendena motionen från Marcus Molinder (SD) och Fredrik 
Bernblom (SD)– Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsor-
gen/demensvården i Timrå kommun samt interpellationen från Monica Persson (T) – Hur 
arbetar Timrå kommun med sexuella trakasserier? Utgår från dagens sammanträde samt till-
föra ärendet Personunion – Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till ärende-
listan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Ordföranden föreslår att ärendena motionen från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bern-
blom (SD) – Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsor-
gen/demensvården i Timrå kommun samt interpellationen från Monica Persson (T) – Hur 
arbetar Timrå kommun med sexuella trakasserier? Utgår från dagens sammanträde. Ordföran-
den föreslår även att tillföra ärendet Personunion – Midlanda Fastigheter AB och Midlanda 
Flygplats AB till ärendelistan. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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§ 102 
Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 
2019 
Dnr KS/2019:148 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna 
 

2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgär-
der till kommunstyrelsen i augusti. 
 

3. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att spara minst 1 500 000.- under 2019. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att spara minst 1 000 000 kr under 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-19 samt gjort en 
prognos för helåret 2019. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars-19(-
23,5 mnkr) avviker från budget med -9,9 mnkr, bl a beroende på ökade kostnader inom social-
nämnden för placeringar av barn- och unga mm. 
De av styrelse/nämnder avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2019 är sammantaget en 
prognostiserad negativ avvikelse mot budget(0,9 mnkr) med -36,3 mnkr.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att med nuvarande ekonomiska utveckling kommer inte 
kommunen att nå målet om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår två tilläggsyrkanden; Uppdra till kommunsty-
relsen att spara minst 1 000 000 kr under 2019 samt uppdra till styrelser och nämnder att utreda 
vilka verksamheter eller delar av verksamheterna inom kommunen som kan och bör bli föremål 
för upphandling. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes fasta 
arvode sänks till 0 kr till och med december 2022. 
 
Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt bifall till Tony Anderssons (M) tilläggsyrkande om att uppdra till kommunstyrelsen att spara 
minst 1 000 000 kr under 2019, samt avslag på Tony Andersson (M) tilläggsyrkande om att uppdra 
till styrelser och nämnder att utreda vilka verksamheter eller delar av verksamheterna inom kom-
munen som kan och bör bli föremål för upphandling. 
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Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag med bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
med Tony Andersson (M) tilläggsyrkande om att uppdra till kommunstyrelsen att spara minst  
1 000 000 kr under 2019. 
 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår avslag på Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande att kommunstyrel-
sens 2:e vice ordförandes fasta arvode sänks till 0 kr till och med december 2022. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.05-20.10 för överläggning. 
 
Ordföranden ställer Tony Anderssons (M) tilläggsyrkande om att uppdra till styrelser och nämn-
der att utreda vilka verksamheter eller delar av verksamheterna inom kommunen som kan och bör 
bli föremål för upphandling under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunfullmäk-
tige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Håkan Svensson (M) och 
Oskar Andersson (M) till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande att kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförandes fasta arvode sänks till 0 kr till och med december 2022 under proposition avslag – 
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) tilläggsyr-
kande. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Robert Thun-
fors (T) förslag röstar Ja och den som avslår röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 12 Ja röster och 26 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande. 
 
Robert Thunfors (T), Monica Åberg (T), Lotta Borg (T) och David Forslund (T) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport per 190331 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Styrelser/nämnder 
Kommunrevisionen 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2019 
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§ 103 
Ombudgetering kapitalkostnader 
Dnr KS/2019:204 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna ombudgetering av kapitalkostnader. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens budget för år 2019 är vad gäller kapitalkostnader( avskrivning och intern ränta) 
beräknad i det ekonomisystem kommunen använt t o m 2018. Det nya ekonomisystemet har 
en annan beräkningsmetod för anläggningar där pågående avskrivningar och internräntebe-
räkningar sker vilket innebär lägre avskrivningskostnader och lägre internränta. 
 
För kultur- och tekniknämnden innebär den förändrade beräkningen jämfört med budgete-
ringen en lägre kostnad( avskrivning och internränta) om 4,4 mnkr. För finansförvaltningen 
innebär beräkningen en lägre intäkt om 1,4 mnkr. 
 
För kommunstyrelsen(kommunledningskontoret) innebär den förändrade beräkningen jäm-
fört med budgeteringen en lägre kostnad( avskrivning) om 0,6 mnkr.  
 
Kommunledningskontoret föreslår för en enklare uppföljning och analys att kultur- och tek-
niknämndens kostnadsbudget minskas med 4,4 mnkr 2019, att kommunledningskontorets 
kostnadsbudget minskar med 0,6 mnkr 2019 och att finansförvaltningens intäktsbudget mins-
kas med 1,4 mnkr 2019. 
 
Netto innebär en ombudgetering att kommunens budgeterade resultat ökar med 3,6 mnkr, 
avskrivningarna(kostnad) minskar med 3,6 mnkr. Internränteförändringen innebär för kom-
munen ingen resultateffekt. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik 
KLK 
 
Exp     /     2019 
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§ 104 
Utökad borgen för AB Timråbo 
Dnr KS/2019:202 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld(proprieborgen) upp till ett totalt 
högst lånebelopp på 500 000 000 kronor med därpå löpande ränta och kostnader gäl-
lande låneförpliktelser i AB Timråbo. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skul-
debrevens ursprungliga lånebelopp. En borgensavgift om 0,4 % på utnyttjat borgens-
utrymme per 31 december året före gäller för kommunens åtagande. 

 
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 178  

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29, § 178 om en borgensram för AB Timråbo om 398 
mnkr. Denna ram var vid årsskiftet 2018-2019 utnyttjad till fullo. 
 
AB Timråbo har i beslut i styrelsen 2019-03-22, § 22, beslutat göra en framställan till kommu-
nen om förhöjt borgensåtagande, från 398 mnkr till 500 mnkr. Bolaget anför att för att kunna 
hantera underhållsskuld och bedriva fastighetsutveckling erfordras ett större utrymme som 
måste lånas upp och som därför erfordrar utökad borgen. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt utveckling av AB Timråbo fastighetsbe-
stånd är positivt för kommunens utveckling och anser att kommunen bör tillmötesgå bolagets 
begäran. En borgensavgift om 0,3 % på utnyttjat borgensutrymme per 31 december året före 
har tillämpats för kommunens åtagande. Kommunledningskontoret föreslår utifrån en mark-
nadsmässig bedömning att avgiften höjs till 0,4% f r o m 20190701. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen i AB Timråbo 2019-03-19 § 22 
KF 2010-11-29 § 178 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
KLK 
 
Exp     /     2019 
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§ 105 
Projekt Pandora - inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå 
och Sundsvall 
Dnr KS/2019:183 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
1. En samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora - ska vidareutvecklas inom 
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund 
och övriga samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv 
 
2. Ställa sig bakom arbetet med att Medelpads Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får 
tillgång till nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas med ut-
gångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora 
 
3. Uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i avsiktsförklaring fatta beslut 
om fortsatt deltagande i projektet, både när det gäller samverkansmodell och lokalsamarbete, 
 
4. Samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för ökad trygghet och säkerhet, 
både när det gäller effektiva insatser – från mindre vardagshändelser till större samhällsstör-
ningar – och ett verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska även omfatta stärkande 
arbete inom krisberedskap och civilt försvar 
 
5. Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för Sundsvalls, Timrå och Ånge kom-
muner samordna vidareutveckling av samverkansmodellen 
 
6. Samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att organisationerna som arbetar med 
den ser modellen som en angelägenhet för hela Västernorrland att vidareutveckla, 
att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer gemensam fråga 
 
7. Projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras i enlighet med 
projekt Pandoras förslag till inriktning för lokalsamarbete 
 
8. Projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras avseende Medel-
pads Räddningstjänstförbunds lokalbehov 
 
9. Projektering av nya lokaler i Timrå ska genomföras av kultur- och tekniknämnden avseende 
Timrå kommuns lokalbehov i enlighet med kommunens beslut om deltagande 
 
10. Projektering av nya lokaler i Timrå kan genomföras avseende övriga i Pandora samver-
kande organisationers lokalbehov i enlighet med respektive organisations beslut om delta-
gande 
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11. Kultur- och tekniknämnden projekterar nya lokaler i Timrå eller komma överens med 
extern part att genomföra projekteringen. Om Timrå kommun överlåter till extern part att 
genomföra projekteringen ska kommunen förbereda för och stödja arbetet med denna, 
 
12. Genomföra projektering av nya lokaler i Timrå eller komma överens med extern part att 
genomföra projekteringen. Om Timrå kommun överlåter till extern part att genomföra pro-
jekteringen ska kommunen förbereda för och stödja arbetet med denna 
 
13. Timrå kommun ansvarar, inom ramen för projektering, för att ansökan görs hos Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, angående erhållande av statliga bidrag. Möjligheten 
till statliga bidrag avser i första hand nya lokaler i Sundsvall och Timrå. Sundsvalls och Timrå 
kommuner har detta ansvar även om kommunerna har överlåtit till extern part att genomföra 
projektering för nya lokaler i Sundsvall eller Timrå 
 
14. Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med projekteringarna av nya lokaler 
i Sundsvall, Timrå och Liden 
 
15. Projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska följas av investeringsbe-
slut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett åtagande av Sundsvalls eller Timrå kommuner om 
hyra av extern parts lokaler eller en delegation till Medelpads Räddningstjänstförbund att 
teckna ett sådant åtagande 
 
16. Lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till samnyttjande av lokaler över de 
organisatoriska gränserna. Ett samarbete som ger förutsättningar både för effektivt använ-
dande av lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden 
 
17. Inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden – inom ramen 
för projekt Pandora - är färdigställda år 2023. Nya lokaler för andra samverkande organisat-
ioner i Pandora än de som framgår av ovanstående beslutspunkter, kan komma att färdigstäl-
las senare. 
 
18. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut, i de delar det är gemensamt gäl-
lande, fattas av Sundsvalls och Ånges kommuner. 
____ 
 
Ärendet 
Medelpads räddningstjänst har på uppdrag av ägarkommunerna, däribland Timrå, genomfört 
förstudier för att tillgodose att räddningstjänsten har ändamålsenliga lokaler. Förstudierna har 
presenterats och direktionen beslutat att gå vidare med förslag till ägarkommunerna att verk-
ställa produktionen av nya lokaler. Det sker i ett projekt som kallas Pandora och som även 
syftar till att etablera en samverkansmodell med andra statliga myndigheter samt möjliggöra 
för samnyttjande av lokalerna även för annan kommunal verksamhet. Ärendet syftar till att 
ägarkommunerna ska fatta inriktningsbeslut för att börja projektera, budgetera och verkställa 
produktion av nya brandstationer som tillgodoser behovet. 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

15 

Ärendets tidigare behandling 
KS 2017-11-07 § 282 Medelpads Räddningstjänstförbund - Finansiering av en förstudie för en 
ny brandstation, KS/2017:278 
 
Beslutsunderlag 
Missiv överlämnande av beslutsärende 
Sammanträdesproto 
koll direktionen 2019-03-29 
Tjänsteskrivelse 2019-03-29 Projekt Pandora 
Förstudie Projekt Pandora 
Godkännande förstudierapport Pandora 
Förstudierapport Timrå 
Förstudierapport Liden 
Sammanfattning av förstudierapport Pandora 
Bildspel – Sammanfattning av Operativ översyn samt förberedelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads Räddningstjänstförbund  
KLK 
 
Exp     /     2019 
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§ 106 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2018 Midlanda Centrum 
Dnr KS/2019:30 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum AB följer revisionens för-
slag och -fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2018. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M) och Oskar Andersson (M) deltar ej i handläggningen 
eller beslutet på grund av jäv. 
 
Mats Larsson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M). 
_____ 
 
Ärendet 
Midlanda Centrum AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhets-
året 2018. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2018 Wifsta Water AB 
Dnr KS/2019:29 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta Water 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 räken-

skapsåret 2018. 
____ 
 
Mari Eliasson (S), Tony Andersson (M) och Oskar Andersson (M) deltar ej i handläggningen 
eller beslutet på grund av jäv. 
 
Mats Larsson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M). 
_____ 
 
Ärendet 
Wifsta Water AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Wifsta Water AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2018 Servanet AB 
Dnr KS/2019:182 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Servanet AB följer revisionens förslag och fast-
ställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2018. 
____ 
 
Stefan Dalin (S) och Björn Ter Bruggen (C) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund 
av jäv. 
_____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Servanet AB år 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning  
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Servanet AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2018 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Dnr KS/2019:178 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Kollektivtrafikmyndigheten och de enskilda förtroendevalda i Kollektivtrafikmyndig-
heten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
____ 
 
Stefan Dalin (S) och Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av 
jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt gransknings-
rapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna har, den 2019, 
tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhet-
en år 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Kollektivtrafikmyndigheten  
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2018 intresseföreningen Norrtåg 
Dnr KS/2019:177 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Intresseföreningen Norr och de enskilda förtroendevalda i Norrtåg ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för intresseföreningen Norrtåg har översänt granskningsrapport av årsredovis-
ning samt revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna har, den 9 mars 2019, tillstyrkt att di-
rektionen samt de enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Norrtåg  
 
Exp     /     2019 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 
Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark till nä-
ringsliv 
Dnr KS/2019:214 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta prismodellen för försäljning av mark till näringsliv som ny taxa att gälla från 1 
juni 2019 för nya ärenden. 

 
2. Från 1 oktober 2019 upphäva gällande tomttaxa för industrimark i Timrå kommun, 

fastställd av KF 2017-11-27 §168. 
 

3. För redan påbörjade mark-och tomtaffärer gäller den av KF 2017-11-27 §168 fast-
ställda tomttaxan. 

____ 
 
Ärendet 
Gällande tomttaxa har sitt ursprung från år 2010. En revidering av taxan gjordes 2017 där det 
nya planområdet vid Terminalvägen inkluderas i taxan. Marknadsläget i kommunen och reg-
ionen är idag positivt och betydligt stärkt från den tidpunkt då den ursprungliga prissättningen 
beslutades. Nytt marknadsläge kombinerat med kommunens positiva näringslivsklimat, arbete 
för ökad tillväxt enligt Vision 2025 samt ny översiktsplan (ÖP 2035) utgör underlag och moti-
vering till en ny prissättningsmodell. Att ändra taxan från år 2010 och ersätta den med riktpri-
ser är viktigt då den utgör ett verktyg i kommunens dagliga arbete på både kort och lång sikt.  
 
Förslaget till riktpriser för försäljning av mark till näringsliv i Timrå kommun utgår ifrån 
samma områdesindelning som den nu gällande tomttaxan men med ett tillägg om områden 
med skyltläge mot E4. För tomträttsavgälder har inga justeringar gjorts.  
 
 
Beslutsunderlag 
Prissättningsmodell för försäljning av mark till näringsliv 
Ortsprisutredning förslag 
Kartbilaga till ortsprisutredning förslag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten  
KLK 
 
Exp     /     2019 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

22 

§ 112 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
(1998:808) 
Dnr KS/2019:36 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2, att gälla fr o m 2019-07-01. 

 
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 91, Taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (1998:808) och dåvarande strålskyddslagen (1988:220), fr o m 2019-
07-01. 

____ 
 
Ärendet 
Miljötaxan bygger på den till miljöbalken hörande miljöprövningsförordningen (2013:251). 
2017-01-01 trädde flera ändringar i miljöprövningsförordningen i kraft. En konsekvens av 
framförallt dessa förändringar är att miljötaxan till viss del inte längre överensstämmer med 
förordningstexten i alla delar varför taxan behöver åtgärdas. Förslaget till ny taxa har uppdate-
rats med aktuellt innehåll i miljöprövningsförordningen. 
Kort tid efter förändringarna 2017-01-01 i miljöprövningsförordningen gav Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) ut en ny vägledning för hur kommunerna kan ta ut avgifter för sin 
tillsyn enligt miljöbalken, ’Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område’. 
Miljötaxan utgår ifrån SKL:s nya taxeförslag och innebär en modernisering. Taxan har getts 
samma avgränsning eller ram som nuvarande miljötaxa, d.v.s. tillståndspliktiga B-verksamheter 
och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ingår i taxan. Taxan har anpassats efter de 
förutsättningar som finns i kommunen och den kunskap vi har om tidsåtgång för olika typer 
av verksamheter och åtgärder. 
 
Taxans inledande bestämmelser har förtydligats och innehåller en viss utökad delegering till 
miljö- och byggnadsnämnden med främst möjlighet att besluta om förändringar i taxan med 
anledning av ändringar i miljöbalken och tillhörande förordningar. 
 
Taxans timavgift höjs till 1 084 kr. Sammantaget uppskattas den nya miljötaxan innebära att 
intäkterna för miljötillsynen ökar med i storleksordningen 250 000 – 300 000 kronor per år, 
med 2020 som det första hela avgiftsåret med den nya taxan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2019-04-15, med Dnr 2019/00261 § 70, godkänt taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande taxebilaga 1 och 2, och 
översänt den till kommunfullmäktige för antagande. 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ny – Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande taxebilaga 1 
och 2 
Nuvarande – Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och dåvarande strål-
skyddslagen (1988:220) exklusive bilagor 
Miljö- och byggnadsnämnden beslut 2019-04-15, Dnr 2019/00261 § 70 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och bygg 
KLK 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 
Dnr KS/2019:206 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), at gälla fr.o.m. 2019-07-01. 
 

2. Upphäva taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) fr.o.m. 2019-07-01. 
____ 
 
Ärendet 
En ny strålskyddslag trädde i kraft 1 juni 2018 och ersatte den numera upphävda Strålskydds-
lagen från 1988.  
De förändringar som har införts i den nya strålskyddslagen (2018:396) innebär att en ny taxa 
för tillsyn inom strålskyddslagens område behövs för att möjliggöra att nämnden kan ta ut 
avgifter för tillsynen som utförs med stöd av strålskyddslagen. 
Nya bestämmelser avseende bland annat radon i bostäder och allmänna lokaler har införts i 
strålskyddslagen. Dessa bestämmelser utgör speciallagstiftning i förhållande till bestämmelser-
na i miljöbalken och ska tillämpas före miljöbalken, även om miljöbalken fortfarande är til--
lämplig. Det betyder att tillsynen av radon i bostäder och allmänna lokaler, i första hand, ska 
utföras med stöd av strålskyddslagen och att avgift för denna tillsyn ska tas enligt taxa för till-
syn enligt strålskyddslagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden saknar i dagsläget en giltig taxa för att ta ut avgifter för tillsyn av 
radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål enligt strålskyddslagen, varför en ny taxa 
behövs. 
De tidigare gällande bestämmelserna i strålskyddslagen som rör nämndens tillsyn av kosme-
tiska solarier påverkas inte av den nya lagen.  
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet såväl som tillsyn i övrigt enligt strålskydds-
lagen tas ut i form av att timavgift. Timavgiften motsvarar att den faktiskt nedlagda handlägg-
nings- eller tillsynstid som använts i ärendet multipliceras med timtaxan. 
Avgifterna baseras på gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2019-04-15, med Dnr 2019/00194 § 69, godkänt taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), och översänt den till kommunfullmäktige för anta-
gande. 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   
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Beslutsunderlag 
Ny – Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 
Nuvarande – Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2019-04-15, 2019/00194 § 69 
Vision 2025 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och bygg 
KLK 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114 
Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Dnr KS/2019:170 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta taxan för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), att gälla fr o m 
2019-07-01. 

 
2. Upphäva taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) fr o m 2019-07-01. 

____ 
 
Ärendet 
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och partihandel med kom-
munen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut 
avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare 
med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska ciga-
retter och påfyllnadsbehållare.  
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om försälj-
ningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i grunden mer administrativt betungande 
än ett anmälningsförfarande. Med hänsyn till att det föreslagna tillståndsförfarandet för to-
baksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarandet som gäller vid tillståndsgiv-
ning enligt alkohollagen (2010:1622) bör angivna siffror kunna vara riktmärke. Därmed tordes 
8672 kronor vara en skälig avgift då handläggningstiden beräknas bli 8 timmar. De avgifter 
som finns för tillsynen avseende tobak är enligt förslag en fast avgift för att täcka kostnader 
som tas för tillsynsbesök och ambulerande pröva handlarnas lämplighet.  
 
Tobakshandlarna är också enligt lagen skyldiga att anmäla ägarförändringar i bolaget till kom-
munen så att myndigheten kan pröva om de är lämpliga att ha ett tillstånd. Även där anses en 
avgift behöva tas för att täcka de kostnader miljö- och byggnadsnämnden har för handlägg-
ningen. 
 
 För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast anmälan 
om försäljning och där bör avgift tas för 1 timmes handläggningstid.  
 
Samtliga avgifter i taxan är baserad på en timkostnad för att täcka de skyldigheter nämnden 
har kring den nya lagen.  Framtida höjningar av timpriset planeras att ske genom indexregle-
ring med SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) istället för som nu med årligen 
justerat prisbasbelopp. 
 
Med ny taxa upphäves samtidigt nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581). 
Timpriset blir 1084 kronor.  



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   
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Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2019-03-18, med Dnr 2019/00165 § 54,  godkänt taxa för 
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), och översänt den till kommunfullmäk-
tige för antagande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ny - Taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Nuvarande - Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 
Vision 2025 
 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och bygg 
KLK 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 
Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik 
Bernblom (SD)- Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som 
nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun 
Dnr KS/2017:210 

 

Ärendet utgår och återupptas vi ett senare tillfälle. 
____ 
 
Ärendet 
Marcus Molinder och Fredrik Bernblom har i en motion, den 26 juni 2017 föreslagit kom-
munfullmäktige besluta: - Att omgående påbörja arbetet med att rullstolsanpassa samtliga lo-
kaler som nyttjas av äldreomsorgen inom Timrå kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. Social-
nämnden fastställde ett yttrande med förslag om avslag till motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade återremittera motionen till socialnämnden för att ge Tillgänglighetsrådet möjlighet 
att yttra sig. 
 
Tillgänglighetsrådet har lämnat protokoll samt yttrande, som uttrycker att inga direkta åtgärder 
behöver göras, däremot framtida planeringar vid nya lokaler. Socialnämnden har beslutat före-
slå avslag på motionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2017-09-25 § 140 
SN 2018-04-27 § 58 
KF 2018-09-24 § 125 
SN 2019-04-17 § 56 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-04-17 § 56, svar på återremiss av motion 
- Protokoll KTR 2018-12-11, med yttrande över motionen 
- KF 2018-09-24 § 125, återremiss av motion 
- SN 2018-04-27 § 58, svar på motion  
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som 

nyttjas inom äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /      2019 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-05-27   
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§ 116 
Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlig-
het till biståndsbedömt trygghetsboende 
Dnr KS/2018:335 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram en konsekvensbeskrivning vid ett eventuellt 
införande. 
____ 
 
Ärendet 
Gudrun Molander (L) lämnade 2018-09-12 in en motion där kommunfullmäktige föreslås besluta ge 
äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende samt att samordna detta med byggande av nytt 
vård- och omsorgsboende.  
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har an-
tagit ett yttrande från förvaltningen och föreslår avslag på motionen.  
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Megan Sandberg (L), Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår att 
återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning vid ett 
eventuellt införande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.50-21.00 för överläggning. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår att återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram en konsekvens-
beskrivning vid ett eventuellt införande. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2018-10-29 § 175 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SN 20219-04-17 § 57 
Yttrande angående motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till biståndsbe-
dömt trygghetsboende 
Protokollsutdrag KF 2018-10-29 § 175 
Motion om att ge äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /      2019 
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§ 117 
Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar Timrå kom-
mun med sexuella trakasserier? 
Dnr KS/2019:203 

 

Ärendet utgår och återupptas vid ett senare tillfälle. 
___ 
 
Ärendet 
Monica Persson (T) har, den 7 maj 2019, inkommit med rubr interpellation. 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 
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Kommunfullmäktige  2019-05-27   
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§ 118 
Val - Entledigande av kommunfullmäktigeledamot Chatrine Nord-
lund (L) samt begäran om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, 
efter utflytt från kommunen 
Dnr KS/2019:196 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Med entledigande av Chatrine Nordlund (L), överlämna ärendet till länsstyrelsen med 
begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter Chatrine Nordlund(L). 
 

2. Avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från 
kommunen, fr o m 1 juni 2019. 

____ 
 
Ärendet 
Chatrine Nordlund (L) har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
från och med 1 juni 2019. Nordlund begär samtidigt att få fortsatt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium har, den 17 maj 2019, beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att med entledigande av Chatrine Nordlund (L), överlämna ärendet till länsstyrelsen med be-
gäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Chatrine Nordlund(L) samt avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag 
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter 
utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket 
innebär att inget fyllnadsval kommer att ske i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Megan Sandberg (L), Björn Hellquist (L), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) före-
slår bifall till punkten 1 och att bifalla punkten 2 om Chatrine Nordlunds (L) begäran om att 
få fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av 
mandatperioden, efter utflytt från kommunen, 
fr o m 1 juni 2019. 
 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår bifall till presidiets förslag i sin helhet. 
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Ordföranden ställer punkten 2 att bifalla Chatrine Nordlunds (L) begäran om att få fortsatt 
uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperi-
oden, efter utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019 under proposition avslag – bifall och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Chatrine Nordlunds (L) begäran om att 
få fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av 
mandatperioden, efter utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller presidiets 
förslag om att avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från 
kommunen, fr o m 1 juni 2019 röstar ja och den som bifaller Chatrine Nordlunds (L) begäran 
röstar Nej. 
 
Vid omröstningen avges 28 Ja röster och 11 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt upp-
drag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, 
efter utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
Chatrine Nordlund (L) 
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§ 119 
Revisionsrapport " Granskning av bokslut och årsredovisning" 
Dnr KS/2019:195 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Revisionen har gjort en granskning av bokslut och årsredovisning 2018-12-31. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har, den 14 maj 2019 § 175, beslutat att avge yttrande enligt kommunled-
ningskontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
Kommunledningskontorets yttrande 
Vision 2025 
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§ 120 
Revisionsrapport - "Grundläggande granskning" - barn- och ut-
bildningsnämnden 
Dnr KS/2018:472 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I sammanträdet 2019-03-20 § 9 beslutade barn- och utbildningsnämnden godkänna upprät-
tade synpunkter till kommunens revisorer gällande revisionsrapporten ”Grundläggande 
granskning”. 
 
Beslutsunderlag 
2019-03-20 § 9 
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§ 121 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - socialnämnden 
Dnr KS/2019:54 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lägga anmälan med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-03-20 § 38 att godkänna förvaltningens svar 
på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning –socialnämnd”. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SN 2019-03-20 § 38 
Socialförvaltningens svar på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning –socialnämnd” 
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§ 122 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - kultur- och tek-
niknämnden 
Dnr KS/2019:49 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kon-
troll av verksamheten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-04-17 godkänna förvaltningens förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Remissvar 
Protokollsutdrag KTN 190417 §45 
Tjänsteskrivelse 
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§ 123 
Motionsredovisning 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Typ Datum Organisation  
KS/2018:299 Motion från Folke Ny-

ström (MP) om inventering 
och restaurering av vatten-
drag i Timrå kommun 
 

431 Vattenvård 2018-07-17 Kommunstyrelsen   

KS/2019:5 Motion från Per-Arne Frisk 
(S)  Förenkla politikernas 
vardag och ge dem bättre 
förutsättningar att fatta 
kloka beslut 
 

101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

2019-01-03 Kommunstyrelsen   

KS/2018:335 Motion från Gudrun Mo-
lander (L)  
Ge äldre möjlighet till bi-
ståndsbedömt trygghetsbo-
ende 
 

101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

2018-09-12 Socialnämnden   

KS/2017:210 Motion från Marcus Mo-
linder (SD) och Fredrik 
Bernblom (SD) om att rull-
stolsanpassa alla lokaler/ 
rum/ områden i Timrå 
kommun 
 

700 Allmänt, regler, 
riktlinjer, föreskrifter 

2017-06-26 Socialnämnden, beslu-
tad 2019-04-17 

 

KS/2018:501 Motion från Per-Arne Frisk 
(S) om att Timrå kommun 
förbjuder fattigdom 
 

101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

2018-12-27 Kommunstyrelsen   

KS/2019:4 Motion från Per-Arne Frisk 
(S) om effektivare mot-
ionsbehandling 

101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

2019-01-03 Kommunstyrelsen   
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§ 124 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 
2019 
Dnr KS/2019:207 

 

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, kvartal 1, 2019 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-04-17 § 59 
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§ 125 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 
2018 
Dnr KS/2019:125 

 

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, kvartal 4, 2018 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-02-20 § 25 
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§ 126 
Personunion - Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats 
AB 
Dnr KS/2019:113 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Utse Ewa Lindstrand (S) och Tony Andersson (M) till ledamöter i styrelsen för flyg-
platsbolaget. 
 

2. Utse Björn Lyngfelt till näringslivsrepresentant i bolaget. 
_________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har, den 29 april 2019 § 85, beslutat om införande av personunion i sty-
relsen för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB. 
Vidare har kommunfullmäktige beslutat om ändring i bolagsordningen för Midlanda Flygplats 
AB enligt följande: antalet styrelseledamöter utökas till max åtta. I styrelsen ska tre utses av 
Sundsvalls kommun och två utses av Timrå kommun. Tre ledamöter ska vara näringslivsre-
presentanter. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Stefan Dalin (S) föreslår att utse Björn Lyngfelt som näringslivsrepresentant i bolaget. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kf § 85/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda flygplats AB 
Valda  
Matrikeln  
 
Exp     /     2019 
 
 
 

  


	Protokoll
	Kungörelse
	Sammanträdet öppnas
	Ajournering
	Utse justerare
	Fastställande av ärendelista
	Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 2019
	Reservation från (T)
	Ombudgetering kapitalkostnader
	Utökad borgen för AB Timråbo
	Projekt Pandora - inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå och Sundsvall
	Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda Centrum
	Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Wifsta Water AB
	Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Servanet AB
	Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
	Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 intresseföreningen Norrtåg
	Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark till nä-ringsliv
	Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (1998:808)
	Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)
	Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
	Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD)- Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun
	Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlig-het till biståndsbedömt trygghetsboende
	Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar Timrå kom-mun med sexuella trakasserier?
	Val - Entledigande av kommunfullmäktigeledamot Chatrine Nord-lund (L) samt begäran om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen
	Revisionsrapport " Granskning av bokslut och årsredovisning"
	Revisionsrapport - "Grundläggande granskning" - barn- och ut-bildningsnämnden
	Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - socialnämnden
	Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - kultur- och tek-niknämnden
	Motionsredovisning
	Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2019
	Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018
	Personunion - Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB



