
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:30-18.15 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
Åhörare 
Media  
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 

Utses att justera Johan Engström Lockner (S) och Markus Sjöström (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 17 juni 2020 
/SammanträdeJusteringdatum/ 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Johanna Bergsten (S), ordförande Annica Sjödin ,kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johan Engström Lockner (S), justerare Markus Sjöström (M), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-17 

Anslaget nedtas den 
2020-07-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§90-§124 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 15 juni 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 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 

6 Årsredovisning 2019 Överförmyndarnämnden Mitt 

7 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

8 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Servanet AB 

9 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Samordningsförbundet 

10 Välfärdsbokslut 2019 

11 Miljöbokslut 2019 

12 Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 

13 Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

14 Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 

15 Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB 

16 Bolagsordning för Midlanda Centrum AB 

17 Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB 

18 Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 2020 

19 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum 
AB 

Motionssvar  

20 Motionssvar Motion från Per-Arne Frisk (S) - Komplett och öppen ekonomisk information ger 
oss stärkt demokrati och ökat förtroendet hos medborgarna 



 Kungörelse 
2 

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

Valärenden  

22    Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ulla Sjöström (KD) 

Anmälningsärenden  

23 Motion från Per-Arne Frisk (S) Öka, inte begränsa demokratin - Gör alla möten digitala 

24 Samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län med anledning av covid-19 

25 Motionsredovisning 

26 Socialnämndens redovisning till kommunfullmäktige 

27 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020 

28 Revisionsrapport - Grundläggande granskning kommunstyrelsen 

29 Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 

30 Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 

31 Medborgarförslag - Barn som varit i utsatta regioner med coronavirus stannar hemma från 
förskola/skola i två veckor efter hemkomsten 

32 Medborgarförslag - Åtgärda problem med vatten i gångtunneln under väg 331 och järnvägen i 
Forsmon / Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut 

33 Medborgarförslag - Utegym vid Fagerstranden, kultur- och tekniknämndens beslut 

34 Redovisning av beslutade kf-uppdrag 

 

 
Timrå 5 juni 2020 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 8 juni 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
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 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Johan Engström Lockner (S) och Markus Sjöström (M) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 17 juni 2020. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 93 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med att ärendena; Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023, revisionen, 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 utgår. Även Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) – 
Komplett och öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos med-
borgarna samt Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) Gör KF-uppdraget enklare utgår. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Markus Sjöström (M) och 
Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendena; Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023, revisionen, Verksam-
hetsplan och budget 2021-2023 utgår. Även Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) – Komplett 
och öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna 
samt Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) Gör KF-uppdraget enklare utgår. Stefan Dalin (S) 
och Björn Hellquist (L) ansluter sig till förslaget. 
 
Tony Andersson (M) föreslår att bordlägga ärendena Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023, 
revisionen samt Verksamhetsplan och budget 2021-2023 och att de ska tas upp för behandling den 31 
augusti 2020 med 41 ledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023, revisionen, Verksamhetsplan och budget 2021-2023, 
Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) – Komplett och öppen ekonomisk information ger oss 
stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna samt Motionssvar motion från Per-Arne Frisk 
(S) Gör KF-uppdraget enklare utgår. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Ansvarsfrihet för socialnämnden 
KS/2020:175, KS/2020:252 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslutar på presidiets förslag: 

1. Ej rikta anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt in-
tern kontroll över ekonomin för år 2019, med hänvisning till socialnämndens svar, 2020-
05-19 § 67, på revisionens anmärkning. 
 

2. I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2019. 

____ 
 
Lotta Borg (T) och Marianne Larsson (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av 
jäv. Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Lotta Borg (T). 
____ 

Ärendet 
Revisionen bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt eftersom tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att klara 2019 års budget. Nämnden redovi-
sar för räkenskapsåret underskott med - 37,0 mnkr. 
 
Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern 
kontroll över ekonomin för år 2019. Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för soci-
alnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 27 april 2020 § 69, återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presi-
dium för att inhämta svar från socialnämnden, avseende revisionens anmärkning på socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 5 juni 2020: Ej rikta anmärkning mot socialnämnden för 
bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2019, med hänvisning till 
socialnämndens svar, 2020-05-19 § 67, på revisionens anmärkning. I enlighet med revisorernas förslag 
bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelsen 
Socialnämndens beslut 2020-05-19 § 67 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Årsredovisning 2019 Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2020:59 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Överförmyndarnämnden Mitt och de enskilda förtroendevalda i Överförmyndarnämnden Mitt 
ansvarsfrihet för verksamheten år 2019.  
____  
 
Ärendet  
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsbe-
rättelse för år 2019.  
 
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport 2019 
 
Protokollsutdrag till 
Överförmyndarnämnden Mitt 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2020:20 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund an-
svarsfrihet för verksamheten år 2019.  
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen 
samt revisionsberättelse för år 2019. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har, den 5 maj 2020 § 190, beslutat godkänna årsredovisningen samt översända års-
redovisningen och revisorernas granskningsrapport till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Medelpads Räddningstjänstförbund 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Servanet AB 
KS/2020:29 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Servanet AB 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. 
____ 
 
Annika Söderberg (S), Björn Könberg (S) och Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslu-
tet på grund av jäv. Jeanette Nordin (S) tjänstgör istället för Annika Söderberg (S). 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Servanet AB år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning med Revisionsberättelse samt Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Servanet AB  
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Samordningsförbundet 
KS/2020:25 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisionsberättelsen bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamheten år 2019. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Monica Åberg (T) tjänst-
gör istället gör Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2019. Revisorerna har, den 7,12,18 maj 
2020, beviljat förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har, den 2 juni 2020 § 225, godkänt årsredovisningen. Årsredovisningen och reviso-
rernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samordningsförbundet 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Välfärdsbokslut 2019 
KS/2020:176 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna välfärdsbokslut 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 174 om antagande av folkhälsoprogram för 2016-2019. 
Kommunledningskontoret har upprättat redovisning av åtgärder vidtagna inom ramen för programmet 
som ett välfärdsbokslut 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsbokslut 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Miljöbokslut 2019 
KS/2020:31 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna Miljöbokslut 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter som 
skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöbokslut 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret   
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 
KS/2020:53 
 
Ärendet utgår. 
____  
 
Ärendet  
Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, daterad den 7 januari 
2020, översänt budget för 2021 samt plan för ekonomin 2022-2023.  
 
Revisorerna äskar om en utökning av budgetram 50 tkr vilket innebär ett anslag på totalt  
1 100 tkr för år 2021.  
 
Presidiet beslutar, den 5 juni 2020, föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå revisionens äskande om 
50.000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
Revisionens skrivelse  
Minnesanteckningar presidiet 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Ekonomi  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
KS/2020:110 
 
Ärendet utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet 
bedrivits enligt ny styrmodell. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam 
beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat 
driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgettabeller som ingår. Tillsammans 
med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges 
beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av 
tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut 
för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram 
verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt 
förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för ny styrmodell. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och plane-
ringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts i 
gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet har 
presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör 
beslutsunderlag för ärendet. 
Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med 
information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens samman-
träde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges be-
slut. 
 
Beslutsunderlag 
Resultat från gemensam beredning 
S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 
KS/2020:86 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-20 samt gjort en prognos 
för helåret 2020. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars-20 (2,1 mnkr) avviker 
positivt från budget med 8,8 mnkr, bl a beroende på senarelagd verksamhet och ej budgeterad intäkt för 
finansförvaltningen i form av särskild ersättning från skatteverket från tidigare år. 
 
De av styrelse/nämnder avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2020 är sammantaget en prognostise-
rad positiv avvikelse mot budget(3,1 mnkr) med 5,7 mnkr dvs ett prognostiserat resultat om 8,8 mnkr vilket 
motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Styrelse/nämnder  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB 
KS/2020:167 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Medge Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 6 080 tkr som redovisas i 2020 års 
bokslut. Detta innebär en ökad kostnad för kommunen på 288 tkr. 
_____  
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Ägartillskott: 
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-
kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har 
kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott 
för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för 
Midlanda Fastigheter AB för 2020 kan påräknas ett driftunderskott att finansiera för Timrå kommuns 
del som uppgår till 3 400 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2020 beräk-
nat aktieägartillskottet till 3.200 tkr. 
 
Midlanda Fastigheter AB har i meddelande i början på april-2020 till ägarkommunerna utifrån den kraf-
tigt minskande flygtrafiken som råder med hänsyn till Coronaepidemin begärt ytterligare villkorat ak-
tieägartillskott för 2020, andelen för Timrå kommun uppgår till 6 080 tkr. Bolaget behöver dessa medel 
för 2020 då aktiekapitalet annars kommer att vara förbrukat Aktieägartillskottet är preliminärt, det är 
inte säkert att föreslaget belopp är slutgiltigt.  
 
Midlanda Fastigheter AB erhöll i dec 2019 extra statligt stöd om ca 18 mnkr vilket gör att bolaget har 
att återställa tidigare års underskottstäckning till ägarna, Timrå kommuns andel är 2 594 tkr. 
Netto för Timrå kommun är ytterligare 2 880 tkr utöver budgeterade medel 3 200 tkr. 
 
Dessa transaktioner kommer att hanteras brutto så att kommunen betalar ut hela aktieägartillskottet för 
2020och Midlanda Flygplats AB betalar i sin tur tillbaka 2019 år aktieägartillskott. Detta innebär en 
resultateffekt på -288 tkr som tas i 2020 års bokslut. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från Midlanda Fastigheter AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Fastigheter 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Bolagsordning för Midlanda Centrum AB 
KS/2020:221 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta bolagsordning för Midlanda Centrum AB. 
 

2. Upphäva bolagsordning för Midlanda Centrum AB fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-
27, § 21 

 
3. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Midlanda Centrum 

AB lägga fram bolagsordning. 
____ 
 
Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund 
av jäv.  
 
Jeanette Nordin (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för 
Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. Äga-
ren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och därmed äga, för-
valta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och lokaler), byggbar mark 
Årsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023, revisionen, Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ut-
går. Även Motionssvar motion från Per-Arne Frisk (S) – Komplett och öppen ekonomisk information 
ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna samt Motionssvar motion från Per-
Arne Frisk (S) Gör KF-uppdraget enklare utgår.för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt 
infrastruktur för tillväxt. Kommunfullmäktige ska för föremålet och ändamålet med verksamheten 
lägga fast bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektiv och bolagsordning ska ändras av stämman efter 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Bolaget har en bolagsordning antagen KF 2006-03-27, § 21, reviderad av KF 2014-11-24 § 199. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen Midlanda Centrum AB,  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB 
KS/2020:138 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta ägardirektiv för Midlanda Centrum AB. 
 

2. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Midlanda Centrum 
AB lägga fram ägardirektiv. 

____ 
 
Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund 
av jäv.  
 
Jeanette Nordin (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för 
Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. Bola-
get saknar ägardirektiv. Ägaren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande 
mål och därmed äga, förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och 
lokaler), byggbar mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt. 
Kommunfullmäktige ska för föremålet och ändamålet med verksamheten lägga fast ägardirektiv. Ägar-
direktiv och bolagsordning ska ändras av stämman efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Bolaget har en bolagsordning antagen KF 2006-03-27, § 21, reviderad av KF 2014-11-24 § 199. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB 
Protokoll från styrelsen Midlanda Centrum AB,  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 2020 
KS/2020:209 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna omfördelning av investeringsmedel för Kultur och Tekniknämnden inom 2020 års bud-
getram med 2 000 tkr till förmån för fastighetsprojekt Tallnäs. 
____ 
 
Ärendet 
Alla stora förändringar i pengar eller i styreffekt ska beslutas av kommunfullmäktige och flytt av inve-
steringsmedel med storleksordningen 3,5 mnkr inom budgetram ska beredas och beslutas av kommun-
fullmäktige. Ekonomienheten anser att det finns en bra motivering till att investeringsmedel flyttas 
inom 2020 års befintliga budgetram och dessutom uppenbarar sig möjligheten att skapa två lägenheter 
som kan användas av socialförvaltningen. 
   
Möjligheten till omdisponering är att investeringen Särskola Bergeforsen bedöms bli billigare än avsatta 
medel, en orsak kan bl a vara konjunkturläget och en väl genomförd upphandling/underlag. Därför kan 
3.500 tkr från investeringen Särskola Bergeforsen omfördelas för att kunna lokalanpassa lokalen. Denna 
lokal inklusive investeringen kan vi sedan hyressätta till en lägre kostnad än de externt hyrda lokalerna. 
Samtidigt får KoT en bättre anpassad lokal för just den verksamheten och en stor fördel är att ytan är i 
markplan istället för femte våningen. Samtidigt möjliggör det också som nämnts tidigare att vi kan av-
sluta en del av de externt hyrda lokalerna 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §51 
Tjänsteskrivelse KoT Fastighetsprojekt Tallnäs - Omfördelning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
 
  



Protokoll 
23 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 108
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kom-
mun och Midlanda Centrum AB
KS/2020:231 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att i varje enskilt fall pröva överföring och reglering av mark och
tomträtter mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB enligt bolagsstyrelsens begäran
och då särskilt pröva det juridiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga i re-
gleringen och överföringen i fråga. Avsteg från inriktningen på bolagets begäran får göras om
det inte anses fördelaktigt för Timrå kommun vid en sådan avvägning.

2. Uppdra till kommunstyrelsen att samlat återrapportera överföringen och regleringen av mark
mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB till kommunfullmäktige i februari 2021.

____ 

Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 

Jeanette Nordin (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för 
Robert Thunfors (T). 
____ 

Ärendet 
Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231. Äga-
ren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och därmed äga, för-
valta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och lokaler), byggbar mark 
för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt. För att mer aktivt och 
affärsmässigt kunna förvalta ett sådant uppdrag föreslår bolagets styrelse överföring och reglering av 
mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. Kommunfullmäktige bör parallellt med att 
bolagsordning och ägardirektiv prövas, pröva inriktningen på en sådan överföring och reglering som 
bolaget har begärt. Samtidigt måste överföringen av  de enskilda fastigheterna, tomträtterna och an-
läggningarna prövas och beslutas med enskilda beslut och utifrån vad som är mest fördelaktigt för 
Timrå kommun. Kommunstyrelsen måste därför få ett uppdrag att förvalta inriktningen och reglera den 
med enskilda beslut och därefter återrapportera till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har haft workshop om bolagets framtid samt en hearing med bolagets VD 2020-06-
02. 

Bolagets bolagsordning och ägardirektiv behandlas som separata punkter på kommunfullmäktige 2020-
06-15 och med samma inriktning: att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande
mål och därmed äga, förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och
lokaler), byggbar mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt.

Beslutsunderlag 
Protokoll styrelsemöte MCAB 20200506 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Utredning av inriktning och överföring av mark och funktioner mellan Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Motionssvar Motion från Per-Arne Frisk (S) - Komplett och öppen eko-
nomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroendet 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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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

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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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) Gör Kf-uppdraget enklare 
KS/2020:71 
 
Ärendet utgår. 
____ 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 februari 2020 § 23, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande. 
 
Kommunledningskontorets yttrande: 
I kommunens vision strävar vi efter att vara proffs på service vilket innebär bl a att:  
Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden när som helst på dygnet. Det inne-
bär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven. 
 
I Timrå kommun arbetar vi ständigt med tydliga förbättringar. Redan 2010 ingick Timrå ett samarbete 
med andra kommuner i samverkan kring utveckling av e-tjänster. (Elektroniska tjänster eller e-Tjänster 
är tjänster som produceras och konsumeras i ett elektroniskt verktyg). I dagsläget har vi ca 55 e-tjänster 
som vi kan nyttja på vår hemsida, och dessa ökar fortlöpande. Däribland finns e-tjänst kopplad till 
medborgarförslag, lämna förslag eller synpunkter mm.  
 
Att upprätta en e-tjänst skulle vara ett enkelt och effektivt sätt för förtroendevalda att skriva och upp-
rätta motioner och skulle kunna vara ett alternativ till analoga motioner. E-tjänstverktyget skulle under-
lätta för motionären då hen skriver in förslaget i motionen direkt på Timrå kommuns hemsida och 
identifierar sig via Bank-Id. Motionerna som upprättas och inkommer till Timrå kommun behandlas 
redan nu alltid av kommunfullmäktiges presidium och därefter behandlas motionen på det närmast 
nästkommande kommunfullmäktige sammanträde, vilket motionären föreslår i sin motion.  
 
Det finns en stor samhällsnytta/medborgarnytta och flera fördelar när man använder våra e-tjänster 
jämfört med att använda pappersblanketter. Genom att använda kommunens e-tjänster innebär det 
förbättrad tillgänglighet, enklare och smidigare, snabbare hantering, man sparar tid, slipper begränsade 
öppettider och långa telefonköer.  
 
Verksamhetsmässigt skulle detta förfarande med en e-tjänst kopplat till motioner effektiviseras då han-
teringen av papper minskar, det förefaller sig då även bli kostnadseffektivt.  
 
Laglighetsmässigt finns inget hinder i att upprätta en sådan e-tjänst då motionären identifierar sig via 
Bank-Id. Det ligger även i linje med projektet Timrå i framkant med obrutna flöden som pågår mellan 
år 2019-2021, där kommunen digitaliserar samtliga dokument/handlingar som går att digitalisera laglig-
hetsmässigt. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att bygga en e-tjänst att använda till att skriva och upprätta motioner 
och föreslår bifall till motionen. 
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Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 111
Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Ulla Sjöström (KD)
KS/2020:193 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 

Ärendet 
Ulla Sjöström (KD) har i skrivelse, den 15 april 2020, avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar, den 27 april 2020, att entlediga Ulla Sjöström (KD), samt överlämna 
ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Ulla 
Sjöström (KD). 

Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning, den 13 maj 2020, utsett Krister Jönsson (KD) till ny er-
sättare i kommunfullmäktige för tiden to m den 14 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Motion från Per-Arne Frisk (S) Öka, inte begränsa demokratin - Gör alla 
möten digitala 
KS/2020:204 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, den 30 april 2020; 
 
Att politiska möten i framtidskommunen Timrå i första hand prövas med digitalt genomförande. 
 
Att tillsätta en tvärpolitisk grupp som ges ett öppet uppdrag med målet att lägga förslag som breddar 
och vitalisera den politiska debatten och demokratin i fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Presidiet  
 
Exp     /     2020 
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§ 113 
Samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län 
med anledning av covid-19 
KS/2020:190 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.  
 
Det finns en akut brist av skyddsutrustning i länet och frågan om skyddsutrustning behöver hanteras 
genom samverkan. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med att 
samordna utrustning i länen. Länsstyrelserna har genom § 3a i förordningen (2020:126) om fördelning 
av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 i uppdrag att verka för samordning 
för fördelning av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region 
eller kommun har tillgång till. Vid behov kan länsstyrelsen begära utrustning från Socialstyrelsen.  
 
För närvarande avser Socialstyrelsens uppdrag att samordna kommunernas skyddsutrustning, ej region-
ens. Syftet med samordning av skyddsutrustning är att säkerställa att tillgänglig skyddsutrustning för 
personal inom vård och omsorg fördelas utifrån behov. Detta gäller kommunernas verksamhet och 
såväl kommunal som privat vård, omsorg och hemtjänst som finns i länet. Ärendet syftar till att ta ställ-
ning till medverkan i en samordning och fördelning av skyddsutrustning som utgår ifrån behov, och att 
därmed både stödja andra kommuner i länet samt att be om hjälp om behovet är större än tillgången i 
Timrå kommun. Därav ska frågan avgöras av krisledningsnämnden enligt gällande reglemente.  
 
Krisledningsnämnden beslutar, den 23 april 2020 § 178, att; 

1. Godkänna samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län med anledning 
av Covid-19. 

2. Överlåta till socialnämnden att enligt ansvarsprincipen, gällande delegation och fördelning av 
ansvar inom förvaltningen aktivt delta i samordning och fördelning av skyddsutrustning enligt 
uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning. 

3. Samordning och fördelning sker med de kommuner som beslutar att delta i länsstyrelsens sam-
ordning och fördelning av skyddsutrustning. 

4.  Beslutet gäller tills krisledningsnämnden beslutar att upphäva eller ändra beslutet. 
 
  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 
Motionsredovisning 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Beteckning Beskrivning  Datum Organisation  

KS/2020:198 Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars  2020-04-23 Kultur- och tekniknämnden, 
AB Timråbo 

 

 

KS/2020:72 Motion från Per-Arne Frisk (S) - Brist på industrimark 
och fina lägen 

 2020-02-03 Kommunstyrelsen/ 
Samhällsenheten 

 

 

 

KS/2020:71 Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget 
enklare 

 2020-02-03 Kommunstyrelsen  

 

 

KS/2019:350 Motion nr 7, från Per-Arne Frisk (S) - Komplett och 
öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati 
och ökat förtroendet hos medborgarna 

 2019-09-18 Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

KS/2019:349 Motion nr 5, från Per-Arne Frisk (S) - Fiber till alla på 
samma villkor 

 2019-09-18 Kommunstyrelsen 

 

 

 

KS/2019:348 Motion nr 4, från Per-Arne Frisk (S) - Rättvisa bi-
drag/stöd till enskilda vägar över hela kommunen 

 2019-09-18 Kultur- och tekniknämnden 

 

 

 

KS/2018:299 Motion från Folke Nyström (MP) och Elisabet Zemturis 
(MP) om inventering och restaurering av vattendrag i 
Timrå kommun 

 2018-07-17 Samhällsenheten  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Socialnämndens redovisning till kommunfullmäktige 
KS/2020:181 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
På initiativ av ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) vill socialnämnden lyfta till Kommunfull-
mäktige de stora utmaningar den har att genomföra omfattande effektiviseringar, utöver de som situat-
ionen med Covid-19 redan innebär. Utifrån de omständigheterna som nämnden nu står inför utifrån 
Covid-19 och som tar mycket stora delar av verksamheten i anspråk, är det helt enkelt inte rimligt. 
 
Bakgrund 
Revisionen har i Revisionsrapporten ”Grundläggande granskning av Socialnämnden” ställt frågan om 
nämnden redovisat en konsekvensanalys till Kommunfullmäktige i de fall budget inte anses stå i relat-
ion till uppdraget. Och i samma rapport riktat kritik mot att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgär-
der för att nå en ekonomi i balans. Revisionen överväger att rikta anmärkning mot socialnämnden uti-
från bristande budgetefterlevnad. Nämndens presidium har träffat revisionen, den 3 mars 2020, för att 
redovisa åtgärder tagna under 2019. 
 
Kommunallagen (KL) anger att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, 6 kap. 5 § KL.  
 
Samt att nämnderna ska, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten.  
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, 6 kap. 6 § KL. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN/2020-04-15 § 48 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 1 2020 
KS/2020:184 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport KF 2020 kv 1 
Protokollsutdrag, 2020-04-14 § 54 
 
 
 
  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning kommunstyrelsen 
KS/2020:111 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har gjort en övergripande granskning av  kommunstyrelsens verksamhet för 
verksamhetsår 2020. Kommunstyrelsen ska dels ta ställning till revisionens rekommendationer, dels 
besvara revisionsrapporten.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har den, 5 maj 2020 § 187, beslutat att avge svar på revisionsrapport enligt kommun-
ledningskontorets förslag. Uppdra till kommunchef att styrningen och uppföljningen mot kommun-
fullmäktiges mål fungerar enligt revisionens synpunkter vid tillämpning av ny styrmodell 2021. 
Inte vidta några ändringar för att hantera brister i den gamla styrmodellens styrtal och tillämpning vid 
uppföljning 2020. Uppdra till kommunchefen att löpande under året återrapportera utförda internkon-
troller. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Kommunledningskontorets svar 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 
KS/2020:191 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
___ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av årsredovisning 2019 avlämnat rapport, Gransk-
ning av bokslut och redovisning 2019. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt revisorerna 
ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ytt-
rande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutar, den 2 juni 2020 § 221, att avge yttrande över Granskning av bokslut och 
redovisning 2019 enligt kommunledningskontorets förslag samt uppdra till ekonomi- och upphand-
lingschefen att vidta åtgärder enligt yttrande och återrapportera till kommunstyrelsen senast i december 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport granskning av bokslut och redovisning 2019 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 
KS/2020:203 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av delårsrapport 2019 avlämnat rapport, Översikt-
lig granskning av delårsrapport 2019. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt revisorerna 
ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ytt-
rande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har, den 2 juni 2020 § 220, avgett yttrande över Granskning av delårsrapport 2019 
enligt kommunledningskontorets förslag samt uppdragit till ekonomi- och upphandlingschefen att vidta 
åtgärder enligt yttrande och återrapportera till kommunstyrelsen senast i december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport översiktlig granskning av delårsrapporten  
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Medborgarförslag - Barn som varit i utsatta regioner med coronavirus 
stannar hemma från förskola/skola i två veckor efter hemkomsten 
KS/2020:119 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag med anledning av Coronaviruset, till barn- 
och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sammanträdet 2020-04-22 § 33 beslutat lämna följande svar: 
 
Vi har stor förståelse för den oro som idag finns i vårt samhälle utifrån coronavirus och dess konse-
kvenser.  
 
Det finns ingen plikt för vårdnadshavare att rapportera till förskola om sina resor eller resplaner. Vi har 
därför ingen möjlighet att be dessa vårdnadshavare att hålla sina barn hemma efter resa. Alla bör hjälpas 
åt, både vårdnadshavare och personal på förskolan bör vara uppmärksamma på symptom och agera 
utifrån det.  
 
Detta coronavirus är nytt och väldigt få människor om ens någon har fullständig information om vad 
och hur vi ska agera i dessa tider. Vi har dock stort förtroende för Folkhälsomyndigheten och har inte 
för avsikt att frångå de riktlinjer vi och övriga Sverige har fått. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2020-04-22 § 33 
Yttrande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 
Medborgarförslag - Åtgärda problem med vatten i gångtunneln under 
väg 331 och järnvägen i Forsmon / Bergeforsen - Kultur- och teknik-
nämndens beslut 
KS/2020:122 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att åtgärda problem med vatten i gångtunneln under väg 331 
och järnvägen i Forsmon/Bergeforsen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-29 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200429 § 39 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Medborgarförslag - Utegym vid Fagerstranden, kultur- och tekniknämn-
dens beslut 
KS/2020:170 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ett utegym vid Fagerstranden. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-29 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 170125 §9 
Protokollsutdrag KTN 200429 §40 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Redovisning av beslutade kf-uppdrag 
KS/2020:255 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat statusredovisning av be-
slutade kf-uppdrag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Uppdaterad redovisning av kf-uppdrag 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Interpellation från Per-Arne Frisk (S) angående nedlagd tid och kostnad 
för förslaget att genom bolagisering och spara skatt 
KS/2020:274 
 
Ärendet 

Per-Arne Frisk (S) har, den 15 juni 2020, inkommit med rubr interpellation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till socialnämndens ordfö-
rande för besvarande.  
 
Socialnämndens ordförande förklarar sig beredd att besvara interpellationen på septembersammanträ-
det. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Per-Arne Frisk (S) 
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