
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:00-19.30 
 

Beslutande 
 

Se bifogad uppropslista 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  
Mediarepr 
Åhörare  

Utses att justera Karina Nordgren (S) och Marianne Larsson (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret fredag den 28 februari 2020 
  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Karina Nordgren (S), justerare Marianne Larsson (SD), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Anslaget uppsatt den 
2020-02-28 

Anslaget nedtas den 
2020-03-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§37 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 24 februari 2020 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 Ombudgetering av kapitalkostnader 2020 

6 Periodrapporter 2020 

7 Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2021-2023 

8 Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023 

9 Taxor och avgifter 2020 Medelpads räddningstjänstförbund 

10 Investeringsnivå 2020, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB 

11 Inriktningsbeslut lokalresursplan 

12 Hävning av Krisledningsplan för Timrå kommun KF § 162/2016 

13 Hävning av Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun KF § 81/2015 

Motionssvar  

14 Motionssvar på motion från Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) om sänkning av 2:e vice 
ordförandes fasta arvode 

15 Motionssvar på motion från Björn Hellqvist (L) och Megan Sandberg (L) om en genomgripande 
utredning av nämndernas ansvarsområden 

16 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Vi prioriterar alltid kärnverksamheten och det utan 
skattehöjning 2020-2022 

Valärenden  

17 Val - Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden Gunilla Ojala (L) 

18 Val - Avsägelse som ersättare i socialnämnden Jens Johansson (M) 



 Kungörelse 
2 

 
 
 
19 Val - Mikael Sjöberg (SD) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
Wifsta Water AB, ledamot i Timrå Vatten AB, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i 
kultur- och tekniknämnden 

20 Val - Fyllnadsval av kommunalt förtroendeuppdrag kultur- och tekniknämnden efter David Wallin 
(L) 

Anmälningsärenden  

21 Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare 

22 Motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och fina lägen 

23 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands Län - Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

24 Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2018/2019 

25 Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020 

26 Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022 

27 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan och budget 2020  

28 Verksamhetsplan och budget Kultur- och tekniknämnden 2020 

29 Verksamhetsplan och budget 2020-2022 Miljö- och byggnadsnämnden 

30 Extern finansiering av Y-et - Redovisning av uppdrag KS/2018:317 punkt 15 

31 Verksamhetsplan 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt 

32 Revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten 

33 Revisionsrapport "Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll" 

34 Revisionsrapport Grundläggande granskning miljö- och byggnadsnämnden - svar 

35 Gratifikanter 2019 

 

Timrå 2020-02-14 
 
 
Johanna Bergsten (S) Annica Sjödin 
Vice ordförande Kommunsekreterare 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 14 februari 2020 intygar i tjänsten: 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

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 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande ersättare. 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Karina Nordgren (S) och Marianne Larsson (SD) att justera 
dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret fredag den 28 februari kl 16.00. 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.08-17.30 för information av Revisionen Kenneth Norberg. 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar bl a om kommunens nya styrmodell och kommunen som 
helhet. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Ombudgetering av kapitalkostnader 2020 
KS/2019:433 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna ombudgetering av kapitalkostnader så att kultur- och tekniknämndens kostnadsbudget ökar 
med 1,9 mnkr( avskrivningar 1,4 mnkr och räntekostnader 0,5 mnkr) 2020 och att finansförvaltningens 
kostnadsbudget minskar med 1,4 mnkr( avskrivningar) och att intäktsbudgeten ökar med 0,5 mnkr 
2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens budget för år 2020 är vad gäller kapitalkostnader( avskrivning och intern ränta) beräknad 
tom augusti 2019. För de anläggningar som kultur- och tekniknämnden färdigställt under 2019 tom 
november och där avskrivning och intern ränta ska redovisas fr o m 2020 finns inte kapitalkostnaderna 
med i nämndens budget för 2020.  
För kultur- och tekniknämnden innebär beräkningen inklusive de färdigställda anläggningarna en högre 
kostnad( avskrivning och internränta) om 1,9 mnkr. För finansförvaltningen innebär beräkningen en 
högre intäkt om 0,5 mnkr. 
 
Kommunen har i budget 2020 i finansförvaltningens budget på kommunnivå beaktat behov av budget-
korrigering till berörda nämnder när beräkningsförutsättningarna har förändrats.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och tekniknämndens kostnadsbudget ökar med 1,9 
mnkr( avskrivningar 1,4 mnkr och räntekostnader 0,5 mnkr) 2020 och att finansförvaltningens kost-
nadsbudget minskar med 1,4 mnkr( avskrivningar) och att intäktsbudgeten ökar med 0,5 mnkr 2020.  
 
Netto innebär en ombudgetering inget för kommunens budgeterade resultat 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Beräkning anläggningsreskontra 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Periodrapporter 2020 
KS/2019:446 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Periodrapporter för 2020 avlämnas avseende kvartal 1 och delårsrapport för 8 månader. Rapporterna 
ska innehålla en helårsprognos samt en måluppföljning. 
____ 
 
Ärendet 
Nuvarande styrningsregler anger när rapport för uppföljning av verksamheten och ekonomin ska av-
lämnas. Utifrån hur 2020 års mötesdatum är beslutade för kommunfullmäktige och därmed inläm-
ningsdatum för ärenden, föreslås att rapporteringen för år 2020 hanteras på samma sätt som för år 
2019. Med förslaget kan en kvartalsrapport inkl. helårsprognos hanteras av fullmäktige den 25 maj. 
Med inlämning till kommunstyrelsen i rätt tid innan mötet den 5 maj. Med den hanteringen kan helårs-
prognosen hanteras i god tid. En delårsrapport skall enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 
behandlas av kommunfullmäktige inom 2 månader efter redovisningsperiodens slut. Timrå kommuns 
delårsrapport per den sista augusti ska därför behandlas av fullmäktige den 26 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2021-2023 
KS/2020:45 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa planeringsdirektiv 2021-2023. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med budget ge-
nomförs enligt en ny process och en ny tidplan. Budgetbeslutet kommer att tidigareläggas och planen är 
att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 15 juni. Ett planeringsdirek-
tiv har upprättats och utgör underlag för beslut. 
 
Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. 
Föreslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokus-
områden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen  redan 
fastställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid. Till pla-
neringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram som ett 
separat arbetsdokument som  underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget. 
 
Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänste-
män ska under våren arbeta fram ett förslag verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna inom 
den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela resur-
ser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.   
 
En tidplan har upprättas för budgetprocessen 2021-2023 som ingår i direktiven. 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag ska även kommunala bolag redovisa hur de når god 
ekonomisk hushållning. Samtliga bolag har fått en uppdaterat ägardirektiv. Den resultatbudget som 
redovisas i direktivet är uppställd enligt den nya redovisningslagen. 
 
I föreliggande förslag till ekonomiska förutsättningar för 2021-2023 finns en möjlighet att under plane-
ringsperioden återställa underskottet för 2019. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Övriga ledamöter ansluter sig till förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Samtliga nämnder 
 
Exp     /     2020 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§ 9 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023 
KS/2020:49 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023. 
 

2. Upphäva ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019, KF § 41 2017-03-27. 
 

3. Villkora beslutet med att det gäller under förutsättningar att kommunfullmäktige i Ånge och 
Sundsvall fattar beslut med motsvarande innebörd. 

____ 
 
Ärendet 
Antagande av dokumentet Ägaruppdrag - Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-23. Föregående 
ägaruppdrag har gått ut 2019-12-31 och ersätts med nytt utifrån diskussion i ägarsamråd. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ägarrådet för Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdragit till kommuncheferna i Sundsvall, 
Timrå och Ånge att ta fram förslag till ägaruppdrag för förbundet i dialog med förbundschefen. 
 
Beslutsunderlag 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
MRF 
Sundsvalls kommun 
Ånge kommun  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Taxor och avgifter 2020 Medelpads räddningstjänstförbund 
KS/2019:412 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt be-
räkningsgrund PKV (prisindex för kommunal verksamhet) vilket för år 2020 innebär en upp-
räkning med 3,2% från 2019 samt myndighetsföreskrift från MSB.  

 
2. Fastställa taxa för år 2020 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 

februari 2020.  
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 8 november 2019, föreslagit att respektive med-
lemskommuner att skall anta taxa för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-08, räddningstjänstens direktion 
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen 
MRF tjänsteskrivelse 
Tillsynstaxa beräkning 
MRF överlämnande 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
MRF  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Investeringsnivå 2020, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats 
AB 
KS/2019:391 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Medge investeringsnivån 2020 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till max 20,8 
mnkr.  
____ 
 
Ärendet 
Det finns aktieägaravtal mellan ägarkommunerna för det gemensamma bolaget Midlanda Fastigheter 
AB, som äger dotterbolaget (db) Midlanda Flygplats AB till 100%. Aktieägaravtalet gäller även i tillämp-
liga delat avseende på dotterbolag. Enligt gällande aktieägaravtal ska investeringar som överstiger 15 
mnkr under en treårsperiod fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige. 
Midlandabolagens budgeterade investeringar för 2020 beräknas till totalt 20,8 mnkr, varav Midlanda 
Fastigheter AB 1,6 mnkr och Midlanda Flygplats AB 19,2 mnkr  (inklusive överföring från 2018). Till-
sammans med investeringsnivån för 2018 och 2019 överstiger det gränsen om 15 mnkr. Timrå kom-
mun ägarandel av Midlanda Fastighet och Midlanda Flygplats AB uppgår till 16% så kommunens del av 
investeringarna uppgår till 3,3 mnkr. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då investe-
ringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskäl. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Midlanda Fastigheter AB 
Midlanda Flygplats AB 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Inriktningsbeslut lokalresursplan 
KS/2019:221 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. I stort godkänna lokalresursplan för Timrå kommun  
 

2. Inte gå vidare med förslaget att slå ihop Ljustorps och Bergeforsens skolor 
 

3. I övrigt uppdra till nämnderna att planera lokalförsörjningen och lokal- samt fastighetsanvänd-
ningen utifrån lokalresursplanens inriktning och principer. 

 
4. Överlåta till AB Timråbo att enligt gällande ägardirektiv bidra med att tillhandahålla verksam-

hetslokaler enligt nämndernas behov. 
____ 
 
Ärendet 
I beslutet om budget och verksamhetsplan 2019-2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommun-
fullmäktige att inleda en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att möta framtida 
behov av verksamhetslokaler. Tidigare har en delrapport redovisat läget och att en enskild utredare tar 
fram en fastighetsutredning. Kommunstyrelsen har även tagit ställning till en policy för lokalanvänd-
ning. I förslaget presenteras nu en samlad fastighetsutredning med förslag till strategi för att tillhanda-
hålla kostnadseffektiva verksamhetslokaler kommande år, med utgångspunkt i kommunens uppdrag, 
gällande översiktsplan samt utförd långsiktig finansiell analys. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Behov av verksamhetslokaler - Redovisning av uppdrag från verksamhetsplan och budget, punkt 11, 
KS §229, 2019-06-11 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021, KF 2019-11-26, § 183 
Behov av verksamhetslokaler – Rapport, KS § 296 2019-09-17 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår att stryka punkterna 1 samt 3 och ersätt dem med: Att nämnderna och sty-
relse får använda planen som ett verktyg i sin planering samt att i övrigt lägga planen till handlingarna. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Rapport lokalresursplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik 
AB Timråbo  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Hävning av Krisledningsplan för Timrå kommun KF § 162/2016 
KS/2019:474 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Häva kf:s beslut § 162/2016 – krisledningsplan för Timrå kommun. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som be-
höver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 november 2019 § 192, antagit program för trygghet och sä-
kerhet i Timrå kommun 2020-2023. Som en följd av detta bör rubr beslut hävas. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Krisledningsplan för Timrå kommun 
Protokollsutdrag kf § 162/2016 
Protokollsutdrag kf § 168/2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Hävning av Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun 
KF § 81/2015 
KS/2019:475 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Häva kommunfullmäktiges beslut § 81/2015 – handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå 
kommun. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut, den 28 oktober 2019 § 168, uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som be-
höver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 november 2019 § 192, antagit program för trygghet och sä-
kerhet i Timrå kommun 2020-2023. Som en följd av detta bör rubr beslut hävas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun 
Protokollsutdrag kf beslut § 81/2015 
Protokollsutdrag kf beslut § 168/2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Motionssvar på motion från Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) 
om sänkning av 2:e vice ordförandes fasta arvode 
KS/2019:262 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Mats Larsson (M) tjänst-
gör istället för Tony Andersson (M). 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Monica Persson (T), Megan Sandberg (L), 
Björn Hellquist (L), Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), Tony Hedberg (SD), Jonathan Lindin 
(SD), Kim Ahlstrand (SD) och Fredrik Bernblom (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår i motion, den 11 juni 2019; 
 
Att sänka kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes fasta arvode till 0 kr till 31 december 2022. 
 
Att beslutet gäller från och med första dagen nästkommande månad efter fullmäktige bifallit motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen. 
 
Jan-Christer Jonsson (S), Pirjo Jonsson (S), Stefan Dalin (S), Maritza Villanueva Contreras (V) och 
Niklas Edén (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår att återremittera motionen till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition avslag – bifall och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter Robert Thunfors (T) m fl bifallsyrkande och kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrel-
sens förslag att avslå motionen. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och 
Ulf Lindholms (SD) förslag att bifalla motionen röstar Nej. 
 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vid omröstningen avges 28 Ja-röster och 12 Nej-röster och 1 avstod. Ordföranden konstaterar därmed 
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Presidiet  
Motionär  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.20-18.26. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Motionssvar på motion från Björn Hellqvist (L) och Megan Sandberg (L) 
om en genomgripande utredning av nämndernas ansvarsområden 
KS/2019:346 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Ärendet 
Björn Hellqvist (L) och Megan Sandberg (L) har i motion föreslagit en genomgripande utredning av 
nämndernas ansvarsområden. En rationell ansvarsfördelning och nämndsorganisation bör eftersträvas, 
som även medför ekonomiska vinster. Kommunledningskontoret anser att motionens förslag ligger väl 
i linje med befintligt uppdrag att införa en ny styrmodell för Timrå kommun. Parallellt med att ny verk-
samhetsidé, målbilder och inriktningsmål införs inför 2021 bör kommunfullmäktige, med en organisat-
ionsutredning som underlag, ta ställning till hur kommunen bör vara organiserad för att nå kommun-
fullmäktiges övergripande målbilder, inom ramen för de resurser som finns att tilldela samt ambitionen 
att ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Björn Hellquist (L) och Megan Sandberg (L) föreslår bifall till motionen. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Styrmodell för Timrå kommun, KF 2019-10-28 § 168 (dnr KS/2019:363) 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Vi prioriterar alltid kärn-
verksamheten och det utan skattehöjning 2020-2022 
KS/2019:352 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Per-Arne Frisk (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
____ 
 
Ärendet 
Motionären föreslår att man justerar budgetprocessen i syfte att tillförsäkra kärnverksamheten dess 
behov. Kommunens budgetprocess har byggts upp för 2020 så att alla nämnder fått behålla sin bud-
getram från 2019 och detta innebär ett krav på effektivisering/besparingar på ca 2 procent. Budgetpro-
cessen syfte är att tjänstemännen beskriver det ekonomiska läget och vilka medel politiken har att röra 
sig med. Efter att tjänstemännen presenterat det ekonomiska läget vid budgetberedningen så är det upp 
till politiken att fördela de gemensamma medlen till respektive nämnd. 
 
Timrå kommun har under många år genomfört effektiviseringar. Det läge som Timrå kommun befin-
ner sig i tillsammans med övriga kommuner i Sverige är en kraftig försämring av skattemedel och bi-
drag kommande år. För att klara välfärden och kvalitén så har kommunfullmäktige, den 28 oktober 
2019 § 167, beslutat att höja skatten med 95 öre vilket motsvarar 36 mnkr. Det är viktigt att Timrå 
kommun har en god ekonomisk hushållning och att kommande underskott återbetalas inom tre år. 
Kommunchefen och ekonomichefen har påvisat vikten av att ha god ekonomisk hushållning vilket 
motsvarar ett resultat på minst 12 mnkr per år kommande år. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne Frisk (S), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 
 
Stefan Dalin (S), Pirjo Jonsson (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunsty-
relsen förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition avslag - bifall och konstaterar att kom-
munfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 
Votering begärs och genomförs via app  
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissyrkandet 
röstar Ja och den som bifaller återremissyrkandet röstar Nej. Vid omröstningen avges 28 Ja röster och 
13 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyr-
kandet.  
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag att avslå motionen under proposition avslag – 
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per Arne Frisk 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Motionär 
 
Exp     /     2020 
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Timråpolitiken, majoriteten, har genom avslag på min motion satt sig själv 
i en gentemot medborgarna tråkig defensiv…

Politiken hamnat rejält på defensiven. Det har fått den konsekvensen att 
”professionen” pekar ut vägen, inte politiken!

Professionen ville inte jobba mot fattigdom…föreslår avslag (1).
Idélöst Ks hakar på.
Professionen ville inte effektivisera motionsbehandlingen…föreslår avslag (2). Ks 
håller med.
Professionen ville inte förenkla och ge alla ledamöter samma information…föreslår 
avslag (3). Ks håller med.

Resultat
Professionen fick inte ihop en budget och föreslog då själv att skatten skulle höjas 
med en krona. 
Ks majoritet hakade på – för att mildra medborgarnas skattechock mildrades 
övergreppet till 95 öre.
Var tog oppositionen, M, C och KD vägen…nu öppnar de för fortsatta 
skattehöjningar.

Flopparna kunde vi i, majoriteten, med mina motioner enkelt ha parerat och vänt 
till en rolig offensiv. 

Kampen mot fattigdom skall sitta i ryggmärgen hos alla sanna sossar. Vi, sossar, 
behöver bara öppna våra stadgar, läsa första stycket … så är den delen klar. 



Jag använder samma stadgar för att i min motion beskriva hur vi ur ett 
medborgarperspektiv skall behandla kommunalskatten. Vi sossar tycker inte om att 
de svagaste drabbas, vi sossar tycker inte heller om att straffbeskatta de som byggt 
upp landet. Den platta kommunalskatten blir tung för dem som har låga inkomster. 

Kommunalskattens fördelning måste behandlas med finess och får aldrig 
smutskastas med devisen, -skatten måste höjas för att klara välfärden. 
Det är inte sant!

Politiken skall ge uppdraget att…
Kommunalskatten med tillhörande statsbidrag är primärt till för välfärden. Då skall 
välfärden ges företräde. Vi måste börja med att räkna av pengabehovet för - Vård, 
socialtjänster och omsorg, räddningstjänst och skola samt det ansvar vi har att sköta 
fysiska planering av kommunen. Vid brist skall det inte drabba välfärden.

Pengarna räcker och det utan ökat skatteuttag. Se planerings upplägg nedan 
motionen måste bifallas!
Nu avslår majoriteten motionen!
- det lämnar vägen öppen för primärt bruk av skattemedel på annat än välfärden, 
vill Vi det? Inte jag.
- det lämnar vägen öppen för nya skattehöjningar, vill Vi det? Inte jag.

Motion 6 eller -vad gör vi när verkligheten inte följer budget?

Det är ekonomisk kris i kommunen, det skall sparas och skatter skall justeras 
(höjas). Då är det viktigt för oss i politiken att inför väljarna ställa de rätta frågorna.

-         Vilka är vi till för?                        - Medborgarna!

-         Vad har hänt och vad beror det på?                - Ökade volymer!

 

När vi har analyserat klart så kan vi ta nästa steg, hur rättar vi till det?  Har vi inte 
nog pengar? Ska vi mjölka medborgaren hårdare, vad skall i så fall de pengarna gå 
till?  Framför allt, finns det alternativ? 
Tyvärr reagerar vi allt för ofta så att det är vår budget som är facit och verkligheten 
har fel! I ett bristläge tycker jag det är viktigt att se över hela verksamheten även de 
där verkligheten följer lagd budget.
Så här ser det ut i Timrå inför 2021, utklipp är från analysseminariet:



Som vi ser ovan har vi inte problem med kostnadsnivån inom äldreomsorgen och 
inte heller i övriga socialtjänster. Jag kan också lägga till samma för Vården.

Är politiken inte nöjd, begär ett nytt alternativ!
Vad jag kan se av underlaget för årets budget, 2020, så har Ks inte begärt ett andra 
alternativ. En dundermiss som flyttade makten helt till professionen. De tog 
chansen och kryddade sin anrättning med en färdig nivåhöjning av skatten med en 
krona. En krona mer i skatt och vi behöver inga andra tunga känslofulla beslut. Vi 
retar medborgarna ”bara” en gång. 

Tyvärr blåste Ks sig själv med konsulten!
Eller vem hittade på den idén? Var det politiken eller? 

Nåja konsulten hittat inte något hållbart tog den chansen att kasta fram några för 
medborgarna beklämmande lösningar, eller vad vi nu skall kalla dem.

Min analys visar tydligt, vilket KSO erkänt, Socialnämnden var underfinansierad, 
se tabell ovan. Det var känt tidigare bl.a. i revisionens rapport för 2017. Vi kan 
naturligtvis tumma ytterligare på kvalitén men utrymmet litet, mycket litet då 
nämnden redan är ekonomisk mycket effektiv och vi har utlovat medborgarna att 
hålla god kvalité. Nämnden har månatligen informerat Ks om hur volymerna 
förändrats samt därmed sammanhängande kostnader och långsiktigt hur framtiden 
ser ut. Det visar tydligt vår demografi och vidhängande volymökning.

Även politiken har behov av trygghet 
Med bl.a. ovan som grund, jobbade jag fram min motion nr 6 2019 under 
sommaren. Motionen som lämnades in i augusti innehåller ny budgetordning som 
bättre tydliggör våra måstens ekonomiska grundkrav och nej till skattehöjning 
under valperioden. 



Vi, politiker, vill som alla andra skapa lite guldkant ibland och ge medborgarna lite 
extra, göra det roliga. Med min motion har vi säkrat kärnverksamheten och vet 
tydligare våra tillgängliga ramar. Det blir tydligare och tryggare.

Hur gör vi? 
Lösningen var och är inte skattehöjning. Hög kommunalskatt lockar inte fler 
innevånare. I vårt, Sossarnas, senaste utbildningspaket för kommunpolitiker anges 
samma riktning och lösning som jag har i motionen. 

”Det finns särskild lagstiftning som ålägger kommuner visst ansvar med 
obligatoriska uppgifter, det är räddningstjänst, skola, socialtjänst och fysisk 
planering. I lagstiftningen sätts ofta minimikrav upp, till exempel mål om 
likvärdighet i kommunen” 

Det här kallar vi även kärnuppgifter. Det är verksamheter som ger medborgarna 
laglig rätt att kräva stöd och agerande från kommunen. Vi, politiken, måste planera 
kommunens utformning så att vi klarar det, vi måste ha räddningstjänst, skolor och 
olika former av omsorg och socialtjänst.

Gör så här, en ny budgetordning och höj inte skatten! 
De lagar vi jobbar efter säger, störst behov först! Det är riksdagen som stiftar lagar 
om vad vi, kommunerna, skall sköta praktiskt. Börja här så har vi grunden till vad 
jag i motionen kallar ett avgörande inflytande på budgeten för kärnverksamheten, 
våra måsten.
Samtidigt ser vi från konsulter och i media att det är just ”kärnverksamheterna” 
som utsätts för förslagen till besparingar, skolnedläggningar och kall mat på 
äldreboende modern form av fattigauktioner för barn som hamnar i kläm, är 
exempel på skrämmande och dumma förslag som hos oss och andra kommuner. 
Det formligen ropar efter medborgaruppror, en naturlig följd av dumma förslag. 
Och väldigt onödigt! 

Volymer upp och ner
Inom skolan är det rätt enkelt och säkert att göra bedömningar hur många barn 
finns det som skall få utbildning och var i kommunen de finns. Jag vill påstå att vi 
även gör lika säkra bedömningar för äldreomsorgen och den demografiska 
utvecklingen på kort men även på medellång sikt. Där följs insatser av omsorg och 
vård åt i demografikurvan.



Tudelat blir lösningen! 
Att göra ”tvärt om” är inget revolutionerande i sig. Så här blir det när fokus läggs 
på våra medborgare med stöd av motionen. Budgeten delas i två delar med förtur 
enligt nedan:
- i del ett budgeteras kärnverksamheter (skola, vård, omsorg, socialtjänster, 
räddningstjänst samt fysisk planering), allt utifrån kända eller beräknade volymer, 
personalbehov samt behov av stödfunktioner lämnade av BUN, SOC, M&B samt 
av KS.

Då är budgeten del ett klar att lämnas till Budgetberedningen. Det innebär att 
fokus lagts på att täcka kärnverksamhetens behov, vi har säkrat välfärden.
I del två resten..
- när ettan är klar blir det betydligt enklare att hantera vad vi kan/skall spara på, 
genom det vi har över i kassan. Det finns inom del två. I tvåan finns inte samma 
hårda lagkrav, betydligt färre måsten. Här är det mer en fråga om hur mycket ”vi 
vill kosta på oss”, vad har vi råd med?
Med det här upplägget torde det inte vara lika enkelt att till medborgarna motivera 
ett ökat skatteuttag. Vi kan inte skylla på pengabrist för att vårda ”gammelmor” 
eller hjälpen lille Oskar när hans familj rasat samman etc. 

I år, budget 2020, hade vi inte den här ordningen därför blev det skattehöjningen 
nästan ett måste, vi hade chansen, vi hade motionen, vi missade chansen, vi får inte 
göra om det.
Ny budgetberedning/hantering
Den nya beredningen är KS. I tillämpliga delar, i del ett, kan den även bestå av 
ordförande för BUN, SOC, M&B, K&T. 

Budgetberedningen lämnar löpande information via hemsidan där alla kan se hur 
budgeten byggs samman. Beredningens underlag lämnas till KS som bereder 
budgetförslaget till KF i vanlig ordning.

Partierna ges möjlighet att bygga sina budgetförslag via korrekt information som 
löpande presenteras.
Ovan är reservation till förmån för bifall till motion 6 samt förslag till återremiss.
Per Arne Frisk
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Val - Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden Gunilla 
Ojala (L) 
KS/2019:492 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avsägelsen av Gunilla Ojala (L) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Gunilla Ojala (L) har, den 16 december 2019, avsagt sig uppdrag som ersättare i miljö- och byggnads-
nämnden.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär att 
inget fyllnadsval kommer att ske i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
KLK 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Val - Avsägelse som ersättare i socialnämnden Jens Johansson (M) 
KS/2019:467 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avsägelsen av Jens Johansson (M) som ersättare i socialnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Jens Johansson (M) har, den 6 december 2019, avsagt sig uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Socialnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär att inget fyllnad-
sval kommer att ske i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Val - Mikael Sjöberg (SD) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige, ledamot i Wifsta Water AB, ledamot i Timrå Vatten AB, 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i kultur- och tek-
niknämnden 
KS/2020:39 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Med entledigande av Mikael Sjöberg (SD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om 
ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter Mikael Sjöberg (SD). 
 

2. Utse Dan Nyström (SD) till ny ledamot i Wifsta Water AB och Timrå Vatten AB samt Mats 
Wallin (SD) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden t o m 31 december 2022. 

____ 
 
Ärendet 
Mikael Sjöberg (SD) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Wifsta 
Water AB, ledamot i Timrå Vatten AB, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i kultur- 
och tekniknämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Sverigedemokraterna har nominerat Dan Nyström (SD) till ny ledamot i Wifsta Water AB och Timrå 
Vatten AB samt Mats Wallin (SD) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Sverigedemokraterna  
Matrikeln  
 
Exp     /     2020 
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§ 22 
Val - Fyllnadsval av kommunalt förtroendeuppdrag kultur- och teknik-
nämnden efter David Wallin (L) 
KS/2020:47 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
 

2. Utse Arne Perming (L) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden för tiden  to m den 31 de-
cember 2022. 

_____ 
 
Ärendet 
David Wallin (L) har, den 14 januari 2020, avsagt sig uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämn-
den. 
 
Liberalerna nominerar Arne Perming (L) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Kultur och tekniknämnden 
Matrikeln  
 
Exp     /     2020 
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§ 23 
Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare 
KS/2020:71 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 
Att vi öppnar en ”sida” där ledamöterna kan skriva in motionen, lämna erforderliga uppgifter så att 
motionen kan mottas av närmaste fullmäktigemöte. 
 
Att vi öppnar en ”sida” som läses av presidiet där Kf- ledamöterna kan skriva in sina förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 24 
Motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och fina lägen 
KS/2020:72 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 
Att fastigheten ”gamla brandstation” främst avdelas som en del i att täcka näringslivets behov. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands Län - Granskning av delårs-
rapport per 2019-08-31 
KS/2019:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har, den 23 oktober 2019, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport för perioden 
2019-01-01—2019-08-31. Revisorerna i kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 
har, den 5 november 2019, inkommit med bedömning av delårsrapporten. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
KS §349 Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsar-
bete läsåret 2018/2019 
KS/2019:344 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera verksamheten i syfte 
att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att säkerställa att verksamheterna 
ständigt utvecklas i rätt riktning. 
 
Enligt reglemente för barn- och utbildningsnämnden ska verksamhetens utveckling kontinuerligt rap-
porteras till fullmäktige. 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
KS §407 Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020 
KS/2019:447 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommunen på kommunfullmäktige 
den 25 november 2019. Enligt riktlinjer för nämnder och styrelser ska varje nämnd, och därav även 
kommunstyrelsen, i december fastställa budget och verksamhetsplan för den egna verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. Det är av särskild vikt inför 2020 då fullmäktige tillskjutit betydligt lägre 
belopp till samtliga nämnder än det bedömda behovet som nämnderna skickat till budgetberedningen. 
Budget och verksamhetsplan ska fastställas innan verksamhetsåret börjar så att åtgärder och planerade 
aktiviteter kan genomföras från årets början och följas upp i månadsrapporter, kvartalsrapport och del-
årsbokslut. 
 
Kommunstyrelsen har, den 10 december § 407, beslutat att fastställa budget och verksamhetsplan för 
2020. 
  
Ärendets tidigare behandling 
Kommunledningskontoret har berett budget och verksamhetsplan till budgetberedningen. 
KS har föreslagit kommunfullmäktige att anta tillträdande majoritets verksamhetsplan och budget, 
KS/2019:320 (§ 373 2018-11-12) 
Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2019-2021 den 25 november 2019. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
KS §33 Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022 
KS/2019:510 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020-2022. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 
2019-12-18 § 160 att fastställa Verksamhetsplan och budget 2020-2022 enligt Kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-12-18 § 160 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
KS §37 Verksamhetsplan och budget 2020 - fördelning, Barn och utbild-
ningsnämnden 
KS/2019:518 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har, den 18 december 2019 § 103, beslutat om verksamhetsplan och 
budget 2020 – fördelning. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Verksamhetsplan och budget Kultur- och tekniknämnden 2020 
KS/2020:30 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, punkt 9, att nämnderna skall besluta om sina verksamhets-
planer utifrån beslutade ramar i december 2019. Återrapportering ska göras till kommunfullmäktige 
senast februari 2020. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till fördelning av 
driftbudget 2020 per verksamhet samt notera den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen 
med investeringsbudget för 2020-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 191205 §127 
Fördelning av driftbudget 2020 KTN  
Protokollsutdrag KF 191125 §186 och §373 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 Miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2020:57 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-16 § 192 om sin verksamhetsplan- och budget 2020-
2022.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 191216 § 192 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 MBN 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
KS §406 Extern finansiering av Y-et - Redovisning av uppdrag 
KS/2018:317 punkt 15 
KS/2019:404 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 pröva möjligheterna till bidrag för renovering av Y:et via en 
ansökan om byggnadsminnesförklaring hos Länsstyrelsen, uppdra till kultur- och tekniknämnden att 
initiera ansökan hos Länsstyrelsen och ansvara för ärendet, uppdra till kultur- och tekniknämnden att 
återkomma med en ekonomisk och verksamhetsmässig analys till kommunfullmäktige för beslut om 
byggnadsminnesförklaring i anslutning till länsstyrelsens beslutsprocess. 
 
Förvaltningen har följt upp frågan om en byggnadsminnesförklaring av Y:et genom dialog med Läns-
styrelsens samhällsbyggnadsenhet som ansvarar för kulturmiljövården i regionen. Bedömningen är att 
visserligen uppfyller Timrå kommun idag kraven på långsiktiga ägandet, vilket kommunen inte ville 
garantera i samband med Länsstyrelsens beslut 2012-12-12 att inte byggnadsminnesförklara Y:et. Sam-
tidigt ger en byggnadsminnesförklaring inga garantier för att staten automatisk övertar kostnader från 
Timrå kommun för såväl nuvarande och framtida utgifter för drift och underhåll. Däremot kan de 
skyddsföreskrifter som utfärdas i samband med en byggnadsminnesförklaring försvåra för kommunen 
att utveckla turism eller annan näringsverksamhet i området runt Y:et. Att ansöka om medel till fram-
tida kostnader för underhåll går att göra även utan en byggnadsminnesförklaring.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-10-22 utifrån nämnda risker att föreslå kommunfullmäktige 
att avstå en ansökan om en byggnadsminnesförklaring av Y:et. 
 
Kommunstyrelsen har, den 10 december 2019 § 406, beslutat att avstå att pröva möjligheterna till en 
byggnadsminnesförklaring av Y:et. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Verksamhetsplan 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2019:506 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 13 december 2019 § 308, beslutat om: Verksamhetsplan 2020. 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering av 
verksamheten 
KS/2019:275 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med digitali-
sering för utveckling och effektivisering av verksamheten. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 
2019. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning 
av kommunens digitaliseringsarbete för utveckling och effektivisering av verksamheten. 
 
KPMG avslutar rapporten med att rekommendera kommunstyrelsen att: 
 

- Se över och fastställa styrdokument som stärker strategier samt tydliggör den politiska ambit-
ionen och viljeinriktningen av kommunens digitaliseringsarbete. 

- Se över och utveckla rapporteringen av uppföljningen av kommunens digitaliseringsarbete till 
kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen har, den 14 januari 2020 § 8, beslutat godkänna kommunledningskontorets svar på 
revisionsrapporten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten” 
Vision 2025 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Revisionsrapport "Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll" 
KS/2018:339 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG genomförde 2018 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av kommunens strate-
giska fastighetsunderhåll. Rapportens syfte var att bedöma om kommunens rutiner kring identifiering, 
prioritering och genomförande av fastighetsunderhåll säkerställer ett bestående värde på kommunens 
anläggningar.  
 
Kultur- och tekniknämnden tog del av revisionsrapporten och beslutade om åtgärder som bör utföras 
och återrapporteras under 2019. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till återrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll” 
Återrapport av uppdrag 
Protokollsutdrag KTN 191205 § 119 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Revisionsrapport Grundläggande granskning miljö- och byggnads-
nämnden - svar 
KS/2019:449 
 
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 kontroll av verksamhet-
en. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-01-13 godkänna förvaltningens förslag till svar på revis-
ionsrapporten och vidarebefordra den till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 200113 §14 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Gratifikanter 2019 
KS/2019:458 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat 
redovisning av gratifikanter 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Gratifikanter 2019 
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