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Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 27 april 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 Timråbo nyproduktion i Söråker 

6 Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB 

7 Årsredovisning 2019, Timrå kommun 

8 Revisionsberättelse 2019 

9 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

10 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

11 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 

12 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 

13 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

14 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 AB Timråbo 

15 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 MittSverige Vatten och 
Avfall AB 

16 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Timrå Vatten  AB 

17 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Fastigheter AB 

18 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Flygplats AB 

19 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Centrum AB 

20 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Wifsta Water AB 

21 Ägardirektiv ServaNet AB 

22 Aktieägaravtal ServaNet AB 
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23 Bolagsordning ServaNet AB 

Motionssvar  

24 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen ekonomisk inform-ation 
ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna 

Valärenden  

25 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ingrid Sendelbach (KD) 

Anmälningsärenden  

26 Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser 

27 Personal och hälsobokslut 2019 

28 Medborgarförslag - Övergångsställe / hastighetsbegränsning utmed väg 331 i Bergeforsen - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 

29 Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan korsar Prästgatan - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 

30 Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga fastigheter och utanför - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 

 

 
Timrå 2020-04-20 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 20 april 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
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. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande 
 
 
  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
Att tillsammans med ordföranden utse Lars-Erik Byström (S) och Ulf Lindholm (SD) att justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 29 april 2020 kl 16.00. 
 
Att justera § 66 - Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, § 68 - Ansvarsfrihet för 
ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden utses Zofia Henriksson i stället för Ulf Lindholm 
(SD). 
 
Att justera § 67 - Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Mari 
Eliasson (S) i stället för Lars-Erik Byström (S). 
 
Att justera § 70 - Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses Sven-
Åke Jacobson (KD) i stället för Ulf Lindholm (SD). 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena; Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Ulla 
Sjöström (KD) och motion från Per-Arne Frisk (S) Nollhyra mars, samt ärendet motion från Per-Arne 
Frisk (S) om komplett och öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende 
hos medborgarna utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena; Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige Ulla Sjöström (KD) och motion från Per-Arne Frisk (S) Nollhyra mars, samt ären-
det motion från Per-Arne Frisk (S) om komplett och öppen ekonomisk information ger oss stärkt de-
mokrati och ökat förtroende hos medborgarna utgår. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Kommunövergripande information 
 
 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om kommunens verksamhet. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Timråbo nyproduktion i Söråker 
KS/2019:523 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna Timråbos plan för nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstra-
tegi.  

 
2. En utökning av Timråbo borgensram till 600 mnkr. 

____ 

Ärendet 
Timråbo har enligt uppdrag från styrelsen utrett möjligheten till en nyproduktion av bostäder i Söråker. 
För att leverera mot gällande bostadsförsörjningsmål, 50 nya lägenheter fram till 2024, är det viktigt att 
tidigt denna mandatperiod besluta om ett genomförande. I bifogat PM redovisas bolagets syn på ny-
produktion i Söråker. 
Timråbo genomförde under november 2019 en kundundersökning till personer som bor i Söråker med 
omnejd. Kundundersökning gällde en tänkt nyproduktion i Söråker. Intresset har varit stort och när-
mare 700 svar har inkommit till Timråbo. 
Under förutsättning att en nyproduktion ska levereras under mandatperioden är Söråker som ort det 
bästa och det snabbaste alternativet. Boendestandard gällande t ex hiss är i stort sett obefintligt och 
samtliga hus inom Söråker håller ungefär samma lägenhetsstandard. Den risk som bedöms vara störst 
är intern konkurrens, där Timråbohyresgäster väljer att flytta till nyproduktion och därmed lämnar sin 
gamla lägenhet. 
Timråbo förordar en nyproduktion i Söråker enligt folkboendemodellen och ramavtalsavrop via SABO. 
För att finansiera en nyproduktion föreslås i första hand att sälja lämpliga fastigheter till ett värde av 30-
40 mnkr och upplåning av resterande medel via Kommuninvest. I andra hand föreslås en upplåning av 
80 miljoner kronor. Borgensramen bör senast under 2021 utökas till 600 miljoner kronor. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat över ärendet till remiss till miljö och byggnadskontoret och plan-
arkitekten ger ett positivt utlåtande till att gå vidare med en byggnad som inte är i trä. 
Ekonomienheten ser inte utökad borgensram som något som hindrar att man bygger dessa bostäder. 
Om man däremot måste bygga i trä så ser det enligt redovisade kalkyler svårt att få en bra ekonomi i 
projektet. Kommunledningskontoret står bakom Timråbo förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Jämförande projektkalkyler  Söråker Nybyggnad dat 2019-11-27 
Bilaga 2 Jämförande projektkalkyler Förkortad sammanställning-Söråker 
Bilaga 3 Tidplan Genomförande vision Söråker – SWECO dat 2019-11-27 
Bilaga 4 Tidplan Genomförande Vision Söråker TE- SABO punkthus 
Bilaga 5 Kundundersökning Söråker 20191128 
Bilaga 6 Värdering Söråker 2019 
PM Nyproduktion Söråker till KF 
Protokoll 20191211§99 
Tjänsteskrivelse Timråbo nyproduktion Söråker 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Remissvar nyproduktion Söråker kopplat till träbyggnadsstrategi 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB 
KS/2020:114 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Vatten AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 107,0 mnkr därpå löpande ränta och kostnader 
gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebre-
vens ursprungliga lånebelopp. 

 
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 9. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har i styrelsebeslut 2019-11-18, § 38, uppdragit åt VD att hos Timrå kommun ansöka 
om utökad borgen upp till 107 mnkr från nuvarande beslutade nivå om 81,5 mnkr. Bolaget anför som 
skäl för begäran att bolaget har krav på ökad investeringsnivå till följd av hållbarhetskrav mm. Bolaget 
har en checkkredit som inte är tillräcklig för att klara även variationer i in- och utbetalningsströmmar 
när investeringsnivåerna ökar. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Timrå Vatten AB 2020-03-02 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Årsredovisning 2019, Timrå kommun 
KS/2019:466 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Fastställa årsredovisningen 2019 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning 2019. 
 

2. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, ej skall 
ske under åren 2020-2022 med hänvisning till synnerliga skäl.  
 

3. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, sker så 
snart kommunfullmäktige finner det möjligt. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Björn Hellquist (L), Sven-Åke 
Jacobson (KD), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Marianne Larsson (SD) och Niklas Edén 
(C) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2019 för kommunen inkl samman-
ställd redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi. 
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till -15,8 mnkr vilket är 43,3 
mnkr bättre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid fastighetsför-
säljning om 12,5 mnkr, totalt belopp att återställa är 28,3 mnkr. 
Under 2019 har verksamhetens nettokostnader ökat och uppgick till 101,5% av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av kommunen 
uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Kommunen klarar inte kommunallagens balanskrav 2019. Kommunen uppnår helt eller delvis en 
mindre del av de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god 
ekonomisk hushållning inte har uppnåtts. 
 
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till -26,6 (-59,2) mnkr inkl inklusive boksluts-
dispositioner. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår i ändringsyrkande: 

1. Fastställa årsredovisningen 2019 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning 2019. 

2. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, ej skall 
ske under åren 2020-2022 med hänvisning till synnerliga skäl.  

3. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, sker så 
snart kommunfullmäktige finner det möjligt. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag; Fastställa årsredovisningen 2019 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekono-
misk hushållning 2019. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 
kap § 13, skall ske under åren 2020-2022. Godkänna handlingsplan för återställande av balankravsresul-
tat enligt redogörelse i förvaltningsberättelsen. Överlämna årsredovisning 2019 till revisionen, samt 
avslag på Stefan Dalins (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) ändringsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla Stefan Dalins (S) och Maritza Villanueva (V) ändringsyrkande. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
och Maritza Villanueva (V) ändringsyrkande svarar Ja och den som bifaller Tony Andersson (M), Niklas 
Edén (C) och Björn Hellquist (L) föreslag att bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Nej. 
 
Vid voteringen avges 11 Ja-röster, 8 Nej-röster och 2 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Stefan Dalins (S) och Maritza Villanueva (V) ändringsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Revisionsberättelse 2019 
KS/2020:175 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lägga revisionsberättelsen för år 2019 till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om beviljad an-
svarsfrihet. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Björn Hellquist (L) föreslår att lägga revisionsberättelsen för år 2019 till handlingarna. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse år 2019 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga nämnder 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S), Johanna Bergsten (S), Björn Könberg (S), Annika Söderberg (S), 
Johan Engström Lockner (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Niklas Edén (C), Sven-Åke Jacobson 
(KD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) Ulf Lindholm (SD) och Fredrik Bernblom (SD) deltar 
ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
 
Karina Nordgren (S) tjänstgör som ordförande istället för Johanna Bergsten (S). 
 
Zofia Henriksson (M) justerar punkten istället för Ulf Lindholm (SD. 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämn-
den 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
____ 
 
Lars-Erik Byström (S), Ann-Margret Bäckström (S) och Björn Könberg (S) och Erik Bäckström An-
dersson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Mari Eliasson (S) justerar punkten istället för Lars-Erik Byström (S). 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga styrelser/nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
____ 
 
Johan Engström Lockner (S) och Ulf Lindholm (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet 
på grund av jäv. 
 
Zofia Henriksson (M) justerar punkten istället för Ulf Lindholm (SD). 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för kultur- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga styrelser/nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för att inhämta svar från socialnämnden, av-
seende revisionens anmärkning på socialnämnden. 
____ 
 
Maritza Villanueva Contreras (V), Lotta Borg (T), Monica Persson (T) och Sven-Åke Jacobson (KD) 
deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för socialnämnden. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Mari Eliasson (S) föreslår att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för att inhämta 
svar från socialnämnden, avseende revisionens anmärkning på socialnämnden. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag- bifall och konstaterar att kommun-
fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för att inhämta svar 
från socialnämnden, avseende revisionens anmärkning på socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga styrelser/nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämn-
den 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
____ 
 
Karina Nordgren (S), Annika Söderberg (S), Zofia Henriksson (M) och Ulf Lindholm (SD) deltar ej i 
handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Sven-Åke Jacobson (KD) justerar punkten istället för Ulf Lindholm (SD). 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2019 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga styrelser/nämnder 
 
Exp     /     2020 
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§ 71 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
AB Timråbo 
KS/2020:21 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och fastställer re-
sultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 72 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
MittSverige Vatten och Avfall AB 
KS/2020:22 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och Avfall 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 räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksam-
hetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Ombud  
MittSverige Vatten och avfall AB 
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 73 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Timrå Vatten  AB 
KS/2020:26 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

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

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ombud 
Timrå Vatten AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Fastigheter AB 
KS/2020:23 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

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

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Fastigheter AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Fastigheter AB 
Ombud  
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 75 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Flygplats AB 
KS/2020:24 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

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

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Flygplats AB 
Revisionen  
Ombud  
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 76 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Midlanda Centrum AB 
KS/2020:19 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

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

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Stefan Dalin (S) och Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av 
jäv.  
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Centrum AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
Revisionen  
Ombud  
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Wifsta Water AB 
KS/2020:18 
 
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 räkenskapsåret 

2019. 
____ 
 
Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  
____ 
 
Ärendet 
Wifsta Water AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Wifsta Water AB 
Ombud 
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 78 
Ägardirektiv ServaNet AB 
KS/2020:149 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna ägardirektiv för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Bolaget har nu översänt nytt aktieägardirektiv utifrån förändrad ägarstruktur. 
 
Beslutsunderlag 
Aktieägadirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
ServaNet AB 
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 79 
Aktieägaravtal ServaNet AB 
KS/2020:150 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna aktieägaravtal för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Kommunen har nu förvärvat 5 aktier, aktieinnehavet uppgår nu till 255 st. Bolaget har nu översänt nytt 
aktieägaravtal.  
 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal ServaNet AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
ServaNet AB 
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Bolagsordning Servanet AB 
KS/2020:151 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna bolagsordning för ServaNet AB 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 172, att förvärva aktier i ServaNet AB genom hembud. 
Bolaget har nu översänt ny bolagsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning ServaNet AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
ServaNet AB 
 
Exp     /     2020 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
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§ 81 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen 
ekonomisk inform-ation ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende 
hos medborgarna 
KS/2019:350 
 
Ärendet utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade Per-Arne Frisk motion till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret svarar på varje förslag för sig och förslagen numreras för att enklare kunna 
jämföra svar med motionens förslag: 
 
Svar på Per-Arnes förslag: 

1. Kommunledningskontoret håller med om att det är bra att intäkterna redovisas i samband med 
budgetramar. Redan idag så redovisas intäkterna i bokslutsrapporter och årsbokslutsrapporter 
per nämnd. 

2. Kommunen har en ramstyrd budget och det innebär att varje nämnd måste förhålla sig till ra-
men. Idag redovisas i samband med planeringsdirektiv en mängd uppgifter på kommunnivå, se 
planeringsdirektiv.  

3. Kommunledningskontoret tycker det är en dålig idé att redovisa statsbidrag fördelade på bud-
getområde. Kommunen har en ramstyrd budget med stor frihet för nämnderna att styra, leda 
och prioritera verksamheten inom denna ram. Tanken med rambudget är att hålla den enkel 
och transparent med utrymme för kreativa lösningar i nämnd samt stort ansvarstagande för att 
budgeterat resultat för hela kommunen ska klaras. 

4. Försörjningsstöd ligger på ett eget budgetområde inom socialförvaltningen. Idag kan nämnden 
och kommunstyrelsen enkelt mäta och följa hur mycket försörjningsstöd som kommunen beta-
lar ut jämfört med budget.  

5. Att man i budget ska ange hur stor del som används till att bekämpa fattigdom är  svårt att ge-
nomföra då många av insatserna kan ha varaktiga, långsiktiga och indirekta effekter. Styrmo-
dellen för 2021 med angivna målbilder och Agenda 2030 ser till att perspektivet med fattig-
domsbekämpning integreras i hela verksamhetsstyrningen. 

6. Genom införande av analysseminarium enligt ny styrmodell har kommunfullmäktiges ledamöter 
deltagit i analys och framtagande av planeringsdirektiv. Det skedde den 15 januari 2020. 

7. Kommunledningskontoret kommer se över hur man på ett enkelt sätt kan redovisa föreningar-
nas bidrag och hur ofta man ska göra det. 

8. Om det finns behov av att veta vilken hyreskostnad föreningar har så föreslår kommunled-
ningskontoret att man begär ut dessa uppgifter. 

9. Denna frågan väljer förvaltningsorganisationen att avstå från att besvara då fullmäktiges presi-
dium självständigt bör ta ställning till förslaget. 

 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 

1. att ramarna för alla budgetområden kompletteras med intäkter 
2. att statens välfärdssatsning/reglerings poster redovisas per budgetområde 
3. att övriga statsbidrag redovisas fördelade per budgetområde 
4. att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar eget budgetområde 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

5. att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom (finns även i 
annan motion) 

6. att alla KF:s ledamöter inbjuds till kommunens budgetupptakt med professionerna (finns i an-
nan motion) 

7. att kommunens bidrag samt annat stöd till föreningar redovisas på hemsidan 
8. att motsvarande redovisas för föreningens hyresnivåer 
9. att en stående punkt ”allmänpolitisk debatt” införs på KF:s agenda 

 
Ärendets tidigare behandling 
Hanterat i Kommunfullmäktige KS/2019:350 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår: 
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e, 8:e samt 9:e att-satserna. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår: Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag:  
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e samt 8:e att-satserna. Samt bifalla Robert Thunfors (T) förslag:  
Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 82 
Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ingrid Sendelbach (KD) 
KS/2020:137 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ingrid Sendelbach (KD) har i skrivelse, den 16 mars 2020, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kom-
munfullmäktige i Timrå kommun. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 30 mars 2020, entledigat Ingrid Sendelbach (KD), samt överläm-
nat ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter 
Ingrid Sendelbach (KD). 
 
Länsstyrelsen har i beslut, den 7 april 2020, genom röstsammanräkning utsett Ulla Sjöström (KD) som 
ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m den 14 oktober 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kristdemokraterna 
 
Exp     /     2020 
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§ 83 
Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser 
KS/2019:469 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige  beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donat-
ionsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen. 
Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr. De 
stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är Per Bergmans Donat-
ionsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är 
bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att 
föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovis-
ning. Årsredovisningar för 2019 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ord-
förande enligt beslut KS § 341/18. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelsela-
gen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen 
Bunsows hjälpstiftelse 
Vision 2025 
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§ 84 
Personal och hälsobokslut 2019 
KS/2020:115 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Varje år sammanställs en rapport för Timrå kommun med inriktning på statistik inom personalområdet. 
Denna rapport avser år 2019. Delar av redovisningen ingår även i kommunens årsredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
Personal och hälsobokslut 2019 
Vision 2025 
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§ 85 
Medborgarförslag - Övergångsställe / hastighetsbegränsning utmed väg 
331 i Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:399 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende övergångsställe/hastighetsbegränsning utmed väg 331 i 
Bergeforsen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande från Trafikverket 
Protokollsutdrag KTN 200312 §18 
Tjänsteskrivelse 
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§ 86 
Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där Sikga-
tan/Centralgatan korsar Prästgatan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:525 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende att anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan 
korsar Prästgatan.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200312 §19 
Tjänsteskrivelse 
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§ 87 
Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga 
fastigheter och utanför - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2019:460 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga fastig-
heter och utanför. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-03-12 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200312 §20 
Tjänsteskrivelse 
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§ 88 
Val - Avsäglse som ersättare i kommunfullmäktige Ulla Sjöström (KD) 
KS/2020:193 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Med entledigande av Ulla Sjöström (KD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röst-
sammanräkning för utseende av ny ersättare efter Ulla Sjöström (KD). 
____ 
 
Ärendet 
Ulla Sjöström (KD) har i skrivelse, den 15 april 2020, avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 89 
Motion från Per-Arne Frisk (S) Nollhyra mars 
KS/2020:198 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion; 
 
Att inte ta ut någon hyra av föreningar med säte i Timrå vad gäller kommunens olika lokaler från och 
med mars 2020 så länge rekommendation/förbud om deltagarbegränsning gäller. 
 
Att uppmana styrelsen för AB Timråbo att ta motsvarande beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
AB Timråbo 
 
Exp     /     2020 
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