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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:00-20.50 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 

Utses att justera Lars-Erik Byström (S) och Markus Sjöström (M) 
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……………………………………………………………….. 
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 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 26 oktober 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 Delårsrapport 2020 med helårsprognos 

6 Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boendeområde 

7 Begäran om avveckling av Wifsta Water AB 

8 Insatskapital Kommuninvest 

9 Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Motionssvar  

10 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela 
kommunen  

11 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och fina lägenangående brist 
på industrimark och fina lägen 

Anmälningsärenden  

12 Motion från Robert Thunfors (T) Alla partier i valnämnden 

13 Motion från Robert Thunfors (T) Register för motioner mm på kommunens hemsida 

14 Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen" 

15 Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker - Kultur- och tekniknämndens beslut 

 

 
 
 
 



 Kungörelse 
2 

 
 
 
Timrå 2020-10-14 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 oktober 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
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 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
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 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Lars-Erik Byström (S) och Markus Sjöström (M) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag 28 oktober 2020 kl 16.00. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-18.00 för information av Anki Wanhatalo och Marie Zet-
terlund som informerar om enkätundersökningen som har gått ut till allmänheten för att åtgärda Allian-
cen. Förvaltningschef Jan Eriksson informerar om kultur- och teknikförvaltningens verksamhet. 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om kommunen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tilläggen; Interpellation från Robert Thunfors (T) – Varför informerades 
inte nämnden och oppositionen när gymnasiet stängde ner?, Motion från Robert Thunfors (T) Förtro-
endemannaregister samt avsägelse i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fredrik Bernblom (SD). 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att tillägg görs i ärendelistan med; Interpellation från Robert Thunfors (T) – Var-
för informerades inte nämnden och oppositionen när gymnasiet stängde ner?, Motion från Robert 
Thunfors (T) Förtroendemannaregister samt avsägelse i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Fredrik Bernblom (SD). 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Delårsrapport 2020 med helårsprognos 
KS/2020:234 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna delårsrapporten. 
 

2. Prognosen för 2020 är att god ekonomisk hushållning delvis nås. 
____ 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har i samverkan med förvaltningsorganisationen upprättat delårsrapport enligt la-
gens(LKBR) krav. Delårsrapporten är uppställd enligt den styrmodell kommunen arbetar med t o m 
2020. 
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2020 uppgår till plus 65,3 mnkr (20,5 mnkr ifjol) 
jämfört med plus 24,5 mnkr i budget. 
Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med plus 32,0 mnkr (+3,1 mnkr i 
budget) och det ekonomiska resultatet för kommunen prognostiseras till plus 35,1 mnkr.  
Uppföljning av kommunala mål i verksamhetsplan indikerar att kommunen på årsbasis har goda förut-
sättningar nå målvärden, ett antal mål ej analyserade per 31 augusti, sker vid årsbokslut. 
   
Soliditeten(exkl. pensionsskuld) uppgår per 20-08-31 till 27 % och det egna kapitalet till 258,4 mnkr. En 
prognos för soliditeten per 201231 är att den kommer att uppgå till 24 % och det egna kapitalet till ca 
228 mnkr, för soliditeten är det påtaglig ökning jämfört med sista december 2019 då soliditeten uppgick 
till knappt 22 %. 
 
För den sammanställda redovisningen är resultatet plus 76,4 mnkr per 31/8 och för helår 2020 progno-
stiseras resultat till ca plus 34 mnkr. Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för helår 2020 prognostiseras till 
22 %. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), Ulf Lindholm (SD), Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist 
(L) föreslår att sänka den kommunala skattesatsen med 50 öre till 23,09 per skattekrona fr o m verk-
samhetsåret 2021 och finansiering för detta regleras genom att reservera medel från resultatet 2020. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår att fullmäktige återställer skattenivån till nivån den var innan senaste höj-
ningen samt att i budgetarbetet ge förtur till kärnverksamheterna så att de alltid garanteras medel. 
 
Stefan Dalin (S), Pirjo Jonsson (S) och Erik Bäckström Andersson (S) föreslår bifall kommunstyrelsens 
förslag och avslag på Tony Andersson (M) m fl och Per-Arne Frisk (S) förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.18-19.30 för överläggning. 
 
Ordföranden beslutar att yrkandena som uppkommit från Tony Andersson (M) m fl och Per-Arne 
Frisk (S) om skattesatsen inte kommer att behandlas i detta ärende om Delårsrapporten 2020 med 
helårsprognos då ett beslut om ny skattesats väcker ett nytt ärende, och hänvisar till KL 5 kap 57 § 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

”Ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär 
att ett nytt ärende väcks.” 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Mats Larsson (M), Håkan Svensson (M), Markus Sjö-
ström (M), Niklas Edén (C), Lilian Lagergren Johansson (C), Ida Lindström (C), Sven-Åke Jacobson 
(KD), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), David Forslund (T), Ulf Lindholm 
(SD), Tony Hedberg (SD), Marianne Larsson (SD), Kim Ahlstrand (SD), Angela Bodin (SD), Karin 
Sellén (SD) och Per-Arne Frisk (S) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Styrelser/nämnder 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boende-
område 
KS/2020:354 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med utvecklingen av Vivstahöjden en-
ligt alternativ 1. 
 

2. Inriktningen ska i övrigt vara att riva och sanera övriga delar av området etappvis för att möjlig-
göra bebyggelse enligt gällande detaljplans intentioner med inriktning på bostäder och centrum-
verksamhet. 

____ 
 
Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2020:91 avslog KS förlängning av det tidigare köpeavtalet. Detta beslut 
innebar att kommunen återigen är ägare av fastigheten Vivsta 19:1 2020-04-01.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020:134 innebar att kommunledningskontoret fick i uppdrag tillsammans 
med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 ska kunna utvecklas till ett 
attraktivt boendeområde. I ärendet återkommer nu kommunledningskontoret med förslag till inrikt-
ningsbeslut för fortsatt hantering.  
 
Efter utredning har två möjliga alternativ utkristalliserat sig, där AB Timråbo har förordat en rivning av 
hela området som enda vägen för att bolaget ska utveckla allmännyttan på platsen, och där förvalt-
ningsorganisationen i övrigt har identifierat en möjlighet att bevara och ändra användningen till verk-
samhetslokaler i gamla skolan som ett alternativ. Båda alternativen presenteras till kommunfullmäktige 
för beslut. 
 
Ärendet hanteras samtidigt som delårsrapport för 2020. Timrå kommun har tidigare sålt denna fastighet 
till privat aktör för utveckling enligt detaljplan. När det visade sig att privat aktör inte kunde genomföra 
förändringen enligt köpeavtalets intentioner har fastigheten återgått till kommunen. Det innebär att 
kostnaden för att göra fastigheten byggbar uppstår och belastar verksamhetsåret 2020 som en oförut-
sedd extraordinär kostnad som bör belasta årets resultat. Kommunfullmäktige bör ta ställning till hur 
denna extraordinära kostnad ska hanteras.  
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Per-Arne Frisk (S), Lotta Borg (T) och 
Björn Hellquist (L) föreslår bifall till punkten 1 och 2 samt att ta bort punkten 3; Reservera medel från 
resultatet 2020 för rivnings-, sanerings- och övriga kostnader med inriktningen att möjliggöra ett beva-
rande och en upprustning av Vivsta gamla skola. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Tony Andersson (M) m fl 
förslag att ta bort punkten 3. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendegång 
Ordföranden ställer punkten 1 och 2 under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla punkten 1 och 2. 
 
Ordföranden ställer därefter Tony Andersson (M) m fl att ta bort punkten 3 under proposition avslag-
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Tony Andersson (M) m fl förslag att ta 
bort punkten 3. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja och den som bifaller Tony Andersson (M) m fl förslag att ta bort punkten 3 röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 20 Ja röster och 21 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla Tony Andersson (M) förslag att ta bort punkten 3. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2020:91 
KS/2020:134  
 
Beslutsunderlag 
TimråBo Utredning 
Utredning förutsättningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Begäran om avveckling av Wifsta Water AB 
KS/2020:295 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fusionera in Wifsta Water AB in i Midlanda Centrum AB. 
 

2. Genomföra fusionen senast 2020-12-31.  
 

3. Fusionen genomförs under förutsättning att Wifsta Water AB:s rättighet att ta vatten från vat-
tentäkten i Vivsta kan överförs till Midlanda Centrum AB. 
 

4. Uppdra till utsett ombud i Wifsta Water AB att till bolagsstämman föreslå att  fusionering och 
avveckling av verksamheten i Wifsta Water AB. 

____ 
 
Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Wifsta Waters Styrelse beslutade den 28 november 2019 att förorda en likvidation till bolagets ägare 
och att be VD i samråd med kommunchef upprätta en plan för avvecklingen av bolaget. 
 
Bolaget Wifsta Water AB bedriver ingen operativ verksamhet. Bolaget innehar en rättighet, via särskilt 
avtal med Sundsvall Vatten AB, till ett vattenuttag via huvudledning vid Vivsta vattentäckt på maximalt 
50l/s vid uppkopplingspunkten. Det finns också ett upparbetat eget kapital på totalt 168 917 kr vid 
bokslutet 2019. 
 
Bolaget styrelse vill att verksamheten upphör senast 2020-12-31. 
 
Timrå kommun som ägare föreslår att Wiwsta Water AB fusioneras in i Midlanda Centrum AB org nr 
556415-5231. Att fusionera in ett bolag bör man klara av att genomföra senast till 2020-12-31. Fördelar 
med fusion är rättigheter flyttas över till nya bolaget samt att eget kapital flyttas och förbättrar det nya 
bolagets likviditet. 
 
Uppdraget att genomföra fusionen hanteras av kommunchefen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg med en punkt 4; Uppdra till utsett ombud i Wifsta Water AB att till 
bolagsstämman föreslå en fusionering och avveckling av verksamheten i Wifsta Water AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokoll 2019-11-28 
Bilaga 2 Begäran om avveckling från VD i Wifsta Water AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Wifsta Water AB 
Midlanda Centrum AB 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Insatskapital Kommuninvest 
KS/2020:325 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Timrå kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatskapital om 7 210 
000 kronor där inbetalning av förlagslånet om 3 400 000 utgör del av insatskapitalet samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning 

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun är efter beslut i kommunfullmäktige 2007-11-26, § 98, medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening och kommunen har genom bl a beslut i KF  2015-09-28, § 119, ett insatskapital 
upptaget hos Kommuninvest till 16 222 500 kronor, och förlagslån om 3 400 000 kronor till 
19 622 500 kronor. 
Kommuninvest ekonomisk förening har  efter ökade krav från Finansinspektionen på kapitalstyrka i 
samband med föreningsstämma 2020-04-16 beslutat att medlemmarna ska öka insatskapitalet i före-
ningen från 900 kr per invånare till 1.300 kr under en 4-årsperiod. Förlagslånen avvecklas och återbeta-
las till medlemmarna. 
 
För att erlägga en förhöjd medlemsavgift ska medlemmarna årligen under 4-årsperioden inbetala 100 
kronor per invånare  För Timrå kommun innebär en förhöjd avgift att insatskapitalet kommer att 
uppgå till 26 832 500 kronor år 2024, inklusive att det förlagslån om 3 400 000 kronor som kommunen 
haft innestående hos Kommuninvest sedan 2010 omvandlas till insatskapital. 
Kommunen föreslås använda förlagslånekapitalet om 3.400 000 kronor som Kommuninvest återbetalar 
30/9 2020 som nytt insatskapital, därutöver ska kommunen erlägga följande belopp 
 
2021                   0 kronor 
2022         205 000 kronor 
2023      1 802 500 kronor 
2024      1 802 500 kronor   
Totalt     3 810 000 kronor 
 
Kommunen och de kommunala bolagen har under dessa år haft bra villkor på de långfristiga lån som 
erfordrats för verksamheterna och kommunledningskontoret är positiv till ökat insatskapital. 
 
Beslutsunderlag 
Information om kapitalisering från Kommuninvest 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommuninvest 
kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
KS/2020:319 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt kommunled-
ningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat 
sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2021 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen – komplettering svar 
KS/2019:348 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
Bifalla motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 200310 att återremittera motionen från Per-Arne Frisk (S), anmoda kultur- 
och tekniknämnden att klargöra/utreda: hur stor andel av det totala vägnätet inom kommunen utgörs 
av enskilda vägar, vilka av dessa får underhållsbidrag från kommunen samt på vilka premisser som bi-
drag beviljas samt att klargörandet/utredningen redovisas på kommunstyrelsens möte i juni 2020. 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 överlämna efterfrågade uppgifter avseende vägar i Timrå 
kommun till kommunstyrelsen för behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beredning återremittera-
de ärendet för komplettering med analys och förslag till bifall eller avslag. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att ge ett uppdrag att utreda rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i 
hela kommunen med målsättningen att det skall vara klart för beslut om en mer jämlik 
drift/administration av enskilda vägar under 2020. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 
kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen menar att i Sverige har vi idag tre former av ansvar för väghållning; 
staten, kommuner och enskilda vägföreningar. Största delen av Sveriges vägnät består av enskilda vägar. 
 
Det Per-Arne Frisk (S) menar att kommunen ska ta över fler vägar från enskilda väghållare alternativt 
betala ut mer bidrag till dessa enskilda väghållare. Båda alternativen skulle innebära stora kostnadsök-
ningar för kommunen för att kunna genomföra samtidigt som vi ska vara medveten att staten i sin tur 
vill överlåta fler vägar till kommunen vilket också ökar kostnaderna.  
 
Förvaltningen anser att kommunen ska hålla sig till kommunala angelägenheter vilket egentligen är 
kommunala vägar. Idag ger Timrå kommun bidrag till enskilda vägar som inte får bidrag från staten till 
viss del. Inför budget 2020 förslog förvaltningen att detta bidrag skulle tas bort. Förutsättningen för att 
detta skulle kunna genomföras var att taxan förändrades. Förvaltningen tolkar tidigare politiska beslut 
att återremittera t.ex. förslag till förändring av taxa för bidrag till enskilda vägar att kommunen ska fort-
sätta med detta bidrag. Bidragen har fortsatt att betalas ut under 2020.  
 
Sedan har vi ett antal enskilda vägar som kommunen får bidrag från staten för att sköta där bidraget 
från staten täcker ungefär 50 % av kostnaden och resten är skattemedel (kommunala) som finansierar 
driften. Här skulle det istället kunna vara vägföreningar som sköter dessa vägar.  
Ska man utifrån kommunallagen se på det här borde kommunen minska bidragen till de enskilda vägar 
som inte får bidrag från staten samt att kommunen borde lägga över ansvaret för de enskilda vägar som 
kommunen sköter till enskilda vägföreningar. De enskilda vägföreningarna får då bidraget från staten 
samt att de sköter allt med vägen utan kommunal inblandning. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-10-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningen har tagit fram efterfrågade uppgifter sammanställningen fördelning ansvar: 
 
Allmänna vägar (statliga och kommunala) och enskilda i Timrå kommun   
    
Kommunala gator och vägar som sköts helt med kommunala skattemedel 146 987 
Statliga vägar 229 000 
Enskilda gator och vägar som kommunen sköter mot att kommunen får statsbidrag. 
(Statsbidraget täcker inte fullt ut) 65 120 
Enskilda vägar med statligt driftbidrag som kommunen inte sköter 65 810 
Enskilda vägar utan statsbidrag (s k gulvägar) som kommunen sköter  1 355 
Summa meter 508 272 
  

I genomsnitt kostar det ca 130 kr/år per meter väg med drift, underhåll och investeringskostnader. Om 
kommunen skulle ta ett större ansvar för den delen som inte kommunen sköter enligt ovan dvs. 65810 
meter väg skulle det kosta kommunen mellan 8600 – 8700 tkr mer per år för drift och underhåll. För-
valtningen anser att det är ett för stort åtagande utifrån bl.a. det ekonomiska perspektivet där kommu-
nen behöver prioritera kommande år samt att detta måste ses som en frivillighet om kommunen vill 
göra det eller inte.    
 
De gånger som kommunen borde vara med och betala är när vi är delägare i någon av dessa vägar som 
markägare efter dessa vägar. 
 
Ett alternativ till nuvarande system, såsom förvaltningen bedömer det, är att bidraget för enskild väg-
hållning avvecklas och att väghållaransvaret läggs över på enskilda vägföreningar. Resurserna kan då 
användas till att minska den kommunala kostnadsvolymen eller till andra av kommunen prioriterade 
insatser. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen beslutade 200904 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne Frisk (S), Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen. 
 
Gunnar Grönberg (S) föreslår bifall till motionen. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190930 §152 
Motion från Per-Arne Frisk (S) 
Protokollsutdrag KTN 200123 §4  
Protokollsutdrag KS 200310 §97 
Klassificering av vägar 
Bestämmelser om bidrag till underhåll av enskilda vägar 
Beräkningsmodell statligt driftbidrag 
Vägar i Timrå, antal kilometer per vägtyp 
Vinterväghållningsbidrag åren 2009-2020 index o utbetalning 
Enskilda vägar som fick statligt och-eller kommunalt bidrag på hela eller delar av vägsträckan 2019 
Protokollsutdrag KTN 200429 §37 
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Återremiss från beredning inför KS 200602 
Protokollsutdrag KTN 200617 §60 
Protokollsutdrag KTN 200904 §78 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2020 
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§ 168 
Motionssvar - motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och 
fina lägenangående brist på industrimark och fina lägen 
KS/2020:72 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Per-Arne Frisk (S) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Per Arne Frisk har skrivit en motion angående att det behövs fler synliga utrymmen för näringslivet i 
Timrå kommun. Han menar också på att den lokalresursplan som utarbetats gör fel som pekar ut den 
nuvarande brandstationen som en plats för framtida kommunal verksamhet. Han bedömer att den i 
framtiden istället skulle vara en mycket bra lokalisering för näringslivet. I motionen förslår Per Arne 
Frisk att fastigheten ”gamla brandstationen” främst avdelas som en del i att täcka näringslivets behov. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-02-24 beslutat att kommunstyrelsen ska remitteras för yttrande på mot-
ionen.    
 
Den omflyttning som föreslås i lokalresursplanen innebär att räddningstjänsten flyttar in i nya lokaler 
vid Terminalvägen och att Kultur-och teknikförvaltningen flyttar in i fastigheten ”gamla brandstation-
en”. Anledning till denna omflyttning är att frigöra planlagd industrimark i Timrå Industriområde och 
fylla den gamla brandstationen med nytt innehåll. 
 
Precis som Per Arne Frisk skriver i sin motion har fastigheten ”gamla brandstationen” ett fördelaktigt 
skyltläge. Det finns dock ingen detaljplan över fastigheten som ger någon typ av markanvändning eller 
byggrätt. Vidare är fastigheten i sitt nuvarande skick anpassad för fordonsuppställning i garagedelen och 
för kontor. I nuläget skulle det kunna innebära att lokalen är anpassad för verksamhet som eventuellt 
inte är i behov av skyltläget, t.ex verkstadsetableringar. 
 
Att frigöra industrimark i Timrå Industriområde där det finns klara byggförutsättningar via detaljplan 
samt där det råder ett stort intresse för etablering bedöms som en klok åtgärd.    
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till motionen. 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 
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Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-02-24 § 24 
 
Beslutsunderlag 
Lokalresursplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2020 
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§ 169 
Alla partier i valnämnden 
KS/2020:368 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till valnämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion, daterad 29 september 2020, att de politiska partier som inte har 
en representant i valnämnden får en insynsplats. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden  
 
Exp     /     2020 
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§ 170 
Register för motioner mm på kommunens hemsida 
KS/2020:367 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion, daterad 29 september 2020, att Timrå kommun upprättar regis-
ter för motioner, interpellationer och skriftliga frågor på kommunens hemsida. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 171 
Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt 
införande av dataskyddsförordningen" 
KS/2020:285 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG upprättat en revisionsrapport på ”Uppföljande 
granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen”. Rapporten har  faktakontrolle-
rats av IT-samordnare och även besvarats. 
 
Beslutsunderlag 
Svar revisionsrapport ” Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförord-
ningen” 
Vision 2025 
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§ 172 
Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 
KS/2020:201 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om skyltar vid strandpromenaden i Söråker. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen beräknar kostnaden till ca 10.000 kr och föreslår att medborgarförsla-
get bifalles. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200904 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200904 §79 
Tjänsteskrivelse 
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§ 173 
Interpellation från Robert Thunfors (T) Varför informerades inte nämn-
den och oppositionen när gymnasiet stängdes ner? 
KS/2020:411 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) har, den 22 oktober 2020, inkommit med rubr interpellation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande för besvarande.  
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande förklarar sig beredd att besvara interpellationen på novem-
bersammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Robert Thunfors (T) 
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§ 174 
Motion från Robert Thunfors (T) Förtroendemannaregister 
KS/2020:387 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att ett förtroendemannaregister inrättas på kommunens hemsida. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 175 
Val - Avsägelse i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fredrik 
Bernblom (SD) 
KS/2020:393 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

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

2. Uppdra till Sverigedemokraterna att nominera ny ersättare till kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Fredrik Bernblom (SD) har i skrivelse, den 19 oktober 2020, avsagt sig kommunalt uppdrag i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen 
Sverigedemokraterna  
 
Exp     /     2020 
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