
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:00-20.00 

Beslutande Se bilagd uppropslista 
 

Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  

Utses att justera Erik Bäckström Andersson (S) och Niklas Edén (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 2 december 2020 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Erik Bäckström Andersson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-02 

Anslaget nedtas den 
2020-12-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§176-§202 

…………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 30 november 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 Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB 

6 Långfristig utlåning, Midlanda Centrum AB 

7 Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB 

8 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 

9 Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i Timrå 

10 Ombudgetering av medel , avtal Samhall 

11 Partiernas redovisning av partistöd 

12 Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 

13 Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 

14 Taxa för Hemservice 

15 Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet 

Motionssvar  

16 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) Öka, inte begränsa demokratin. Gör "alla" möten 
digitala. 

Interpellation  

17 Interpellationssvar - Interpellation från Robert Thunfors (T) Varför informerades inte nämnden 
och oppositionen när gymnasiet stängdes ner? 

Valärenden  

18 Val - Avsägelse i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fredrik Bernblom (SD) 



 Kungörelse 
2 

 
 
 
 

Anmälningsärenden  

19 Motion från Robert Thunfors (T) om att alla uppdrag återkallas i nämnder och styrelsen och 
kommunfullmäktiges presidium 

20 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut – SoL och LSS, kvartal 2 

21 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut – SoL och LSS, kvartal 3 

22 Medborgarförslag om farthinder i Fagervik - Kultur- och tekniknämndens beslut 

23 Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

24 Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i korsning 
Mellangatan/Köpmangatan - Kultur- och tekniknämndens beslut 

25 Redovisning av KF Uppdrag 

 

 
Timrå 2020-11-18 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 23 november 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 176 
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 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
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 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Erik Bäckström Andersson (S) och Niklas Edén (C) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag 2 december 2020 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tilläggen; Distanssammanträde för kommunfullmäktige och val av ledamö-
ter och ersättare i krisledningsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Ordföranden föreslår att tillägg görs i ärendelistan med; Distanssammanträde för kommunfullmäktige 
och val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår att flytta ärendena; Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB, Långfristig 
utlåning Midlanda Centrum AB och Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB till att 
tidigast behandlas i budget 2022 om partierna då så vill. 
 
Robert Thunfors (T) och Stefan Dalin (S) föreslår avslag på Per-Arne Frisk (S) förslag att flytta ären-
dena. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer Per-Arne Frisk (S) förslag under proposition avslag – bifall och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk (S) förslag. 
 
Per-Arne Frisk reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Distanssammanträde för kommunfullmäktige 
KS/2020:471 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. För återstående sammanträde 2020 och sammanträde i januari 2021 kan kommunfullmäktiges 
sammanträden genomföras med partiellt digitalt deltagande. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra 
för deltagande på distans på kommunfullmäktiges sammanträden. 

____ 
 
Ärendet  
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyn-
digheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt KL (5 kap. 16 §): 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Så-
dant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m föreslår därmed kommunledningskontoret att besluta att genomföra kommunfullmäkti-
ges sammanträde på distans. För att kunna genomföra kommunfullmäktiges sammanträde på distans 
behöver kommunfullmäktige besluta om formerna för genomförandet, därav ovanstående förslag till 
beslut. 
 
Alla verksamheter i Sverige 
1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksam-
heter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndig-
heten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av 
covid-19. 
 
Allmänna råd 
Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten 
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare, 
2. markerar avstånd på golvet, 
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, 
4. håller digitala möten, 
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt 
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Pirjo Jonsson (S) föreslår i ändringsyrkande; För återstående sammanträde 2020 och sammanträde i 
januari 2021 kan sammanträdet genomföras med partiellt digitalt deltagande. 
 
Robert Thunfors föreslår även att lägga till att det gäller kommunfullmäktiges sammanträden. Maritza 
Villanueva Contreras (V) ansluter sig till förslagen. 
 
Övriga ledamöter bifaller Pirjo Jonsson (S) och Robert Thunfors (T) förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse 
Delegationsbeslut KSO 
 
 
Protokollsutdrag till 
Presidiet  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB 
KS/2020:391 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Bevilja Midlanda Centrum AB ett aktieägartillskott om 13 000 000 kronor. 
 

2. Medlen finansieras av realisationsvärden vid försäljning av mark till bolaget. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Christer Andersson (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T).  
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Centrum AB har i skrivelse inkommen 2020-10-20 begärt utifrån bolagets planer 
och nya ägardirektiv att få ett aktieägartillskott om 13 000 000 kronor så att bolaget kan agera i linje 
med av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att föra över tillgångar till bolaget, KF § 108 (KS/2020:231) Inrikt-
ningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv och bolagsordning i anslutning till inriktningsbe-
slutet, KF § 105/KF § 106 (KS/2020:221 samt KS/2020:138). 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (S) föreslår att flytta ärendet Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB till att tidigast 
behandlas i budget 2022 om partierna då så vill. 
 
Erik Bäckström Andersson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Per-Arne 
Frisk (S) förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens beredningsförslag och Per-Arne Frisk (S) förslag mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens beredningsförslag. 
 
Per-Arne Frisk (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Äskande från VD Midlanda Centrum AB 2020-10-20  
Styrelsemöte Midlanda Centrum AB 2020-10-02 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Långfristig utlåning, Midlanda Centrum AB 
KS/2020:412 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Bevilja Midlanda Centrum AB ett långfristigt lån om 14 000 000 kronor 
 

2. Godkänna enkelt skuldebrev med amorteringsplan. 
 

3. Ränteavgiften på Lånekostnaden är 2,2 procent plus 3 månaders stibor. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Christer Andersson (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T).  
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Centrum AB har i skrivelse inkommen 2020-10-20 begärt utifrån bolagets planer 
och nya ägardirektiv att få ett långfristigt lån om 14 000 000 kronor för att finansiera köpeskilling av 
förvärv av mark som bolaget önskar göra från kommunen som en del i bolagets uppdrag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att föra över tillgångar till bolaget, KF § 108 (KS/2020:231) Inrikt-
ningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv och bolagsordning i anslutning till inriktningsbe-
slutet, KF § 105/KF § 106 (KS/2020:221 samt KS/2020:138). 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (S) föreslår att flytta ärendet Långfristig utlåning Midlanda Centrum AB till att tidigast 
behandlas i budget 2022 om partierna då så vill. 
 
Erik Bäckström Andersson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Per-Arne 
Frisk (S) förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens beredningsförslag och Per-Arne Frisk (S) förslag mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens beredningsförslag. 
 
Per-Arne Frisk (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Midlandas Centrum AB 2020-10-20 
Styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB 2020-10-20 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda 
Centrum AB. 
Enkelt Skuldebrev 
Skuldebrev Avtal 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB 
KS/2020:407 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Godkänna namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB. 
 

2. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnbytet genomförs i samråd med 
bolagets VD och på bolagsstämma. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Christer Andersson (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T).  
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Centrum AB föreslår Timrå kommun att de vill byta namn från Midlanda Centrum 
AB till Timrå Invest AB, styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB 2020-10-02. 
 
För att kunna genomföra ett namnbyte så måste kommunfullmäktige godkänna det nya namnet. Bo-
lagsverket måste även de godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av 
kommunfullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte där 
kommunens ägarrepresentant närvarar. Ett namnbyte innebär i nästa steg att ägardirektiv och bolags-
ordning bör ses över och allra minst att namnet ändras i dessa dokument. 
Ett namnbyte går ganska snabbt efter det att handlingar skickats in till bolagsverket. 
I samband med ändring till bolagsverket så behöver man anmäla företaget i registret mot penningtvätt. 
Kostnaden för att registrera ett nytt namn är 1 300 kr vilket bolaget måste betala in innan handläggning 
sker från bolagsverket. 
 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB  
Äskande från VD Midlanda Centrum AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 
KS/2020:414 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Kvittera kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 och konstatera att den överens-
stämmer med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en verksamhetsplan och budget för 2021-2023. Samtliga nämnder, 
inkluderat kommunstyrelsen, ska precisera sitt bidrag till fullmäktiges plan med övergripande målbilder 
och visa hur verksamheten samtidigt kan bedrivas inom angivna ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen 
ska i ärendet fastställa verksamhetsplan och budget för 2021 samt skicka den till kommunfullmäktige 
för kvittering. Övriga nämnder kvitterar sin verksamhetsplan och budget 2021 med kommunstyrelsen, 
för att därefter anmäla dessa till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog verksamhetsplan och budget 2021-2023 2020-08-31 § 227. 
 
Kommunstyrelsen har arbetat med en analys i juni, en workshop i september, samordning av uppdrag, 
strategier och bidrag till mål med övriga nämnder i genomgång oktober. Baserat på fullmäktiges verk-
samhetsplan och budget samt underlaget från workshops har kommunledningskontoret tagit fram för-
slag till verksamhetsplan och budget. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Robert Thunfors (T), Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommun-
styrelsens beredningsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
KS verksamhetsplan och budget 2021 
KF verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Planeringsförutsättningar version 2.0 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
För kännedom till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i Timrå 
KS/2020:280 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Timrå kommun har uppdragit till kommunstyrelsen att i samarbete med barn- 
och utbildningsnämnden utreda och undersöka om studieförbund är intresserade av att driva Kulturs-
kolan i Timrå. Kommunstyrelsen har i dialog med Barn- och utbildningsnämnden gjort en utredning 
som består av omvärldsbevakning och slutsatser av intresseförfrågan till studieförbund och föreningar. 
Kommunstyrelsen ska hantera sitt utredningsuppdrag och kommunfullmäktige bör ta ställning till för-
slaget som presenteras i utredningen. 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till 2 alternativ att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Alternativ 1:  
1. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att i dialog med studieförbund ta fram förslag till över-
enskommelse om idéburet offentligt partnerskap för delar av kulturskolans utbud som visar kostnadsef-
fektivitet och kvalitetsmässigt acceptabel nivå. 
2. Presentera överenskommelse och kostnadsberäkning till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Alternativ 2: 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 2: 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L),  Sven-Åke Jacobson (KD) och Ulf 
Lindholm (SD) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning: Förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap för Kulturskoleverksamheten i Timrå 
Bilaga 1: Verksamheter Timrå kulturskola 2020-01-31 
Bilaga 2: Budget 2020 Kulturskolan Timrå 2020-01-31 
Bilaga 3: Intresseförfrågan till studieförbund föreningar 200624 
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Ombudgetering av medel , avtal Samhall 
KS/2020:281 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Verkställa ombudgetering för år 2021 av medel för avtal Samhall enligt de faktiska kostnader, 
max 197 tkr per personal, som respektive nämnd kommer att ha för att hantera de tjänster och 
anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet. 

 
2. Överskjutande belopp överförs till KS oförutsedda.  

_____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel( 3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram,  som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp för-
delat per nämnd: 
                                    Budget före ombudgetering       Ny budget 
Socialnämnd                                3 318 tkr 1 552 tkr 
Kultur- och tekniknämnd     1 475 tkr          
Kommunstyrelse                       194 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd         97 tkr 
 
Vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-09-01 § 288 beslutades bl a att ge nämnderna i 
uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster och anställda som berörs 
av uppsägningen av Samhallsavtalet. Berörda nämnder har inkommit med redovisningar hur nämnden 
avser att hantera berörda tjänster och anställda. Kommunledningskontoret anser att med inkomna re-
dovisningar som grund kan en ombudgetering enligt förslaget göras från budgetåret 2021, enligt kom-
munens styrningsregler ska ombudgeteringar mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2020-09-01 § 288 
 
Beslutsunderlag 
Beslut i Kultur- och tekniknämnden § 106/2020 
Beslut i Socialnämnden § 138/2020 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden §  62/2020 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 187 
Partiernas redovisning av partistöd 
KS/2020:154 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Konstatera att Vänsterpartiet ej har inkommit med redovisning och granskningsintyg av hur 
partistödet har använts, inom föreskriven tid.  
 

3. Alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2021. 
 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), David Forslund 
(T) skriftligt. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Karin Sellén (SD), Tony Hedberg (SD), Marianne Lars-
son (SD), Kim Ahlstrand (SD) och Angela Bodin (SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2019 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redo-
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och gransk-
ningsrapport enligt första och andra styckena. 
  
Vänsterpartiet har inte inkommit med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Enligt 
regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 
31 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.  
 
Kommunledningskontorets svar 
I kommunallagen 4 kap 30 § finns en tydlig skrivning; Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har an-
vänts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
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En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att upprätta riktlinjer för hur partistödet ska betalas ut i Reglerna 
för partistöd i Timrå kommun skulle strida mot kommunallagen och anser att kommunfullmäktige har 
fritt att besluta om att partistöd ska betalas ut till ett parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport enligt första och andra styckena. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Till Vänsterpartiet inte utbetala partistödet för 2021, eftersom partiets redovisning och gransk-
ningsintyg av hur partistödet använts inte inkom inom föreskriven tid. 

 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 28 september 2020 § 142, återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
att upprätta riktlinjer för hur partistödet ska betalas ut. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 14 oktober 2020, att göra en översyn av regler för parti-
stöd och översända till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Tony Andersson (M) föreslår att alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas parti-
stöd för år 2021. Erik Bäckström Andersson (S) och Håkan Svensson (M) ansluter sig till Tony An-
dersson (M) förslag. 

Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L) föreslår att alla partier, enligt represen-
tation i kommunfullmäktige, förutom vänsterpartiet, beviljas partistöd för år 2021. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla Tony Andersson (M) förslag alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas 
partistöd för år 2021. 

Votering begärs och genomförs via app 
ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Tony Andersson 
(M) förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T) röstar Nej.  

Vid omröstning avges 26 Ja-röster, 12 Nej-röster och 3 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Tony Andersson (M) förslag alla partier, enligt representation i 
kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2021. 
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Beslutsunderlag 
Redovisning av partistöd  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga partier  
Kommunledningskontoret  
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 188 
Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 
KS/2020:394 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se över regelverket för hur partistöd ska betalas ut. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat reglerna för kommunalt partistöd i Timrå kommun, utifrån 
den nya kommunallagen som trädde ikraft i januari 2018. Revideringen är endast av redaktionell karak-
tär. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 14 oktober 2020, att göra en översyn av regler för parti-
stöd och översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendets behandling på kommunfullmäktige 
Erik Bäckström Andersson (S), Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att se över regelverket för hur partistöd ska betalas ut. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Erik Bäckström (S) m fl förslag mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se 
över regelverket för hur partistöd ska betalas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 189 
Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
KS/2020:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av Taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg. 
____ 
 
Ärendet 
Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg fastställdes av Kommunfullmäktige år 2019. En utvärde-
ring har påvisat att avgift för insatsen hemtjänst i form av matdistribution behöver ses över. 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå en revidering i taxan till: 
 

”4.4 Matdistribution 
Efter biståndsbedömning kan den enskilde i ordinärt boende få mat levererad till bostaden. Priset 
bestäms av de leverantörer som Socialnämnden slutit avtal med. Den enskilde debiteras per mat-
låda Kostnad per matlåda revideras årligen procentuellt utefter prissättning från leverantör.  
 
Leveranskostnad inkluderas i prissättningen per matlåda. 
 
Avgift för matdistribution ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxa).” 

 
Från nuvarande skrivning: 
 

” 4.4 Matdistribution 
Efter biståndsbedömning kan den enskilde i ordinärt boende få mat levererad till bostaden. Priset 
bestäms av de leverantörer som Socialnämnden slutit avtal med. Personer som har ett biståndsbe-
slut om matdistribution kan välja matabonnemang hel eller halv.   
 
Detta innebär; 

• 1s1 matlåda varje dag/hel- 1800 kr/månad (inklusive lev 
Om personen vill ha 2 matlådor varje dag får personen beställa 2 hela matabonnemang, dvs 1800 
x 2. 
 
Fördyrade matkostnader i samband med matdistribution och matabonnemang, ska kommunen ta 
hänsyn till förhöjda matkostnader. Den enskilde erhåller en höjning av minimibeloppet som mot-
svarar skillnaden mellan kommunens avgift för matdistribution och det belopp för livsmedel som 
ingår i minimibeloppet. Kommunfullmäktige beräknar att huvudmålet utgör 40 % av konsu-
mentverkets beräkningar för heldygnskost.  
De omsorgstagare som har biståndsbedömd matdistribution, dock mindre än ett halvt abonne-
mang middag, ges inget tillägg för fördyrade matkostnader eftersom behovet inte anses som var-
aktigt.  
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I kombination av matdistribution och andra insatser med behov av färdiglagad mat, räknas ett in-
dividuellt minimibelopp för tillagningskostnader fram beroende på den totala kostnaden för mat. 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.” 

 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-03-25 § 55 
 
Beslutsunderlag 
SN2020-10-20 § 127, Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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§ 190 
Taxa för Hemservice 
KS/2020:403 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar, att gälla från och med den 1 december 
2020 och index regleras enligt KPI fr o m 2022. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Tony Hedberg (SD), Karin Sellén (SD), Marianne Lars-
son (SD), Kim Ahlstrand (SD), Angela Bodin (SD), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Fors-
lund (T), Monica Persson (T), Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L) och Per-Arne Frisk (S) till för-
mån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice finns inte fastställd. Socialförvaltningens verksamhet Individ- och 
Familjeomsorgen har tagit fram ett förslag till ny avgiftstaxa, med tillämpningsanvisning, för tjänster 
inom Hemservice. 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå att Taxa för Hemservice fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Ulf Lindholm (SD), Robert Thunfors (T), Per-Arne Frisk (S) föreslår att taxan för hemservice ska vara 
200 kr och index regleras enligt KPI fr o m år 2022. 
 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja och den som bifaller Ulf Lindholm (SD) förslag röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 16 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommun-
fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-10-10 § 128, Taxa för Hemservice 
Förslag till Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar 
Vision 2025 angående taxa för hemservice 
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Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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§ 191 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet 
KS/2020:429 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. För företag förlänga betalningstider för alla kommunala avgifter till 150 dagar.  
 

2. För företag förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 150 dagar.  
 

3. Ambitionsnivån rörande betalningstiden till kommunens leverantörer ska vara 15 dagar.  
 

4. Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.  
 

5. Anmoda kommunens bolag att så långt det är möjligt fatta beslut som ligger i linje med besluts-
punkt 1, 2. 

 
6. Besluten ska gälla från 1 januari 2021 till 31 december 2021. 

____ 
 
Ärendet 
De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 har sedan våren 2020 påverkat det lokala närings-
livet. Kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutade under mars 2020 om olika kommunala åtgärder 
som stöd för företagen med en tidsomfattning tom aug-2020. I september beslutade KF att förlänga 
detta tom dec 2020. En bedömning är att behov föreligger utifrån pågående pandemi att förlänga 
kommunens åtgärder tom 2021 års utgång för att fortsätta underlätta för de lokala företagen. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomi  
 
Exp     /     2020 
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§ 192 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk  Öka, inte begränsa demokra-
tin. Gör "alla" möten digitala. 
KS/2020:204 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Avslå 1:a att-satsen i motionen. 
 

2. Hänskjuta 2:a att-satsen till kommunfullmäktiges presidium. 
____ 
 
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. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
I dagsläget är det fullt möjligt för kommunens nämnder att genomföra sina sammanträden helt eller 
delvis på distans. Kommunfullmäktige beslutar, den 30 mars 2020 § 45, att; 

1. Ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, helt eller delvis, på di-
stans. 

2. Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att dessa genomförs i 
enlighet med SKR:s rekommendationer.  

3. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans. 
4. Beslutet gäller till och med 30/9 2020. 

 
Kommunfullmäktige beslutar därefter, den 26 september 2020 § 48, att upphäva del av beslut i kom-
munfullmäktige 2020-03-30, § 45, punkt 4, och möjliggöra för nämnderna att sammanträda på distans 
tills vidare. 

 
I kommunallagen 5 kap 16 § finns en tydlig skrivning avseende deltagande på sammanträde på distans 
för kommunfullmäktiges ledamöter; ”Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En le-
damot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.” 
 
Den digitala utrustningen som för närvarande är installerad i sammanträdeslokalen Alliancen är en 
föråldrad IT utrustning. Det kommunallagen kräver för att ledamöter ska kunna delta på kommunfull-
mäktiges sammanträden på distans, att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor är i dagsläget 
inte möjligt med den IT utrustning som är installerad i Alliancen.  
Det som även krävs för att kunna genomföra sammanträden på distans är att alla ledamöter-
na/ersättarna ska äga utrustning hemmavid som krävs och är säker för att kunna koppla upp sig till den 
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digitala lösningen vid sammanträdet. Det är i dagsläget svårt att säkerställa att den lösningen finns 
hemmavid hos var och en av ledamöterna/ersättarna i kommunfullmäktige. 
 
På ledningsgruppen under våren togs frågan upp om Alliansen fungerar bra som möteslokal och kvali-
tén på webbsändningarna. Ledningsgruppen delade bedömningen att lokalen och funktionaliteten i 
lokalen måste ses över. En arbetsgrupp har utsetts och har börjat jobba med frågan. Uppdraget är att ta 
fram alternativ till förbättringar, både enklare förbättringar på kort sikt och förbättringar på längre sikt. 
 
Målsättningen med uppdraget är att få bättre kvalité på webbsändningar, textade och om möjligt mobil 
utrustning, utrustning som är lätt att använda samt att möta kompetensbehoven för lokalen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå 1:a att-satsen i motionen samt hänskjuta 2:a att-
satsen till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till 1:a attsatsen i motionen.  
Tony Andersson (M), Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer först punkten 2 under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunfull-
mäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Per-Arne Frisk (S) förslag avseende punkten 1 mot kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige presidium 
Exp     /     2020 
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§ 193 
Interpellation från Robert Thunfors (T) 
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. 
 
Robert Thunfors (T) tackar för svaret och anser debatten avslutad. 
 
Ordföranden förklarar därmed debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Robert Thunfors (T). 
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§ 194 
Val - Avsägelse i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fredrik 
Bernblom (SD) 
KS/2020:393 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
 

2. Utse Marianne Larsson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden to m den 31 decem-
ber 2022. 

____ 
 
Ärendet 
Fredrik Bernblom (SD) har i skrivelse, den 19 oktober 2020, avsagt sig kommunalt uppdrag i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning utsett Karin Sellén (SD som ny ledamot och Håkan Sjö-
ström (SD) som ny ersättare i kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2022. 
 
Sverigedemokraterna nominerar Marianne Larsson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Sverigedemokraterna  
 
Exp     /     2020 
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§ 195 
Motion från Robert Thunfors (T) om att alla uppdrag återkallas i nämn-
der och styrelsen och kommunfullmäktiges presidium 
KS/2020:422 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att alla uppdrag återkallas i nämnder och styrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium då inte socialdemokraterna och vänsterpartiet inte längre har majoritet i fullmäk-
tige. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
SoL 
KS/2020:359 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet 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 2 
Protokollsutdrag, 2020-09-22 § 117 
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Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
SoL 
KS/2020:419 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 3 2020 
Protokollsutdrag, SN/2020-10-20 § 127 
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§ 198 
Medborgarförslag om farthinder i Fagervik - Kultur- och tekniknämn-
dens beslut 
KS/2020:223 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Glödenvägen har en hastighetsdämpande åtgärd i form av hastighetssänkning till högsta tillåten hastig-
het 30km/timmen p g a att vägen är smal och används av skolbarn på väg till och från skolan. Bashas-
tigheten inom tättbebyggt område är 50 km/timmen. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utfört flera trafikmätningar på Glödenvägen. 2018 testade kultur- 
och teknikförvaltningen ett flyttbart farthinder i form av gummibula på den långa, raka sträcka på Glö-
denvägen där det bedömdes att hindret skulle ge mest effekt. 
 
Trafikmätning 30 aug 2017 
Medelhastighet: 35Km/timmen 
Medeldygnstrafik: 319 
 
Trafikmätning 23 maj 2018 (direkt vid testfartbulan) 
Medelhastighet: 16km/timmen 
Medeldygsntrafik: 396 
 
Trafikmätning 24 sep 2018 
Medelhastighet: 31km/timmen 
Medeldygsntrafik: 295 
 
Kultur- och teknikförvaltningens bedömning är att tillfälligt farthinder fungerar, och sänker hastigheten 
under högsta tillåten på den plats där hindret placerats men att det då skulle krävas hinder utmed hela 
sträckan för att hålla den hastighetssäkrad. 
 
Ingen av mätningarna visar på särskilt utmärkande högre hastigheter än högsta tillåten i jämförelse hur 
det ser ut på övriga vägar i Kommunen, även om det finns fordon som inte följer hastighetsbestämmel-
serna. Medeldygnstrafiken är låg. Det betyder inte att vi på något sätt anser det rimligt att förare kör för 
fort, men det gör samtidigt att förvaltningen behöver prioritera åtgärder på de vägar där resultaten av 
mätningarna är som värst och riskerna som högst för oskyddade trafikanter. 
Att följa skyltad hastighet är fordonsförares skyldighet och ansvar, och hastighetsöverträdelser ska han-
teras av polismyndigheten. Polismyndigheten har också tagit del av trafikmätningarna. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen bedömer att inga åtgärder ska göras i nuläget på Glödenvägen och 
föreslår nämnden avslå medborgarförslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Synpunktsgivaren, vilken också skrivit medborgarförslaget gavs rådet att själv, tillsammans med berörda 
fastighetsägare på vägsträckan, enligt de regler som finns på Timrå kommuns hemsida, att ansöka om 
tillstånd till utplacering av flyttbara farthinder på den plats de själva upplever är bäst att hastighetssäkra, 
vilket de har gjort, uppfyllt villkoren och blivit beviljade tillstånd för. 
 
Kultur- och tekniknämndens beslutade 201015 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 201015 §101 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199 
Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot 
Coop - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:311 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017 om en förstudie över utegym med placering vid Timrå IP, 
Bergeforsens IP, Söråkers IP, Ljustorps IP, Tallnäs och Vivstavarvs båtklubb. Fyra av de sex utegym-
men är byggda. Timrå IP och Vivstavarvs båtklubb (eller i närheten) kvarstår. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen håller med om att Solparken kan göras mer attraktiv men ett utegym 
bör heller inte byggas i parkmiljö.  
 
Förvaltningen anser att de beslutade utegymmen ska byggas först innan beslut fattas om ytterligare ute-
gym i kommunen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 170125 §9  
Protokollsutdrag KTN 201015 §100 
Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200 
Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i kors-
ning Mellangatan/Köpmangatan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:321 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp en spegel i korsningen Mellanga-
tan/Mariedalsgatan. 
 
Korsningen Mellangatan/Mariedalsgatan kan vara ganska skymd när fordon färdas i riktning från Stat-
ionsgatan mot Mariedalsskolan. Särskilt när fordon är parkerade till höger i riktning mot Köpmangatan. 
Sikten från övriga riktningar i korsningen är bättre. 
 
Spegel kan monteras på befintlig stolpe, enligt markering i bild nedan, vilket bör göra att fordonsförare 
lättare kan upptäcka trafik på väg mot korsningen från Köpmangatan.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 201015 § 102 
Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 2020-11-30 
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§ 201 
Redovisning av KF Uppdrag 
KS/2020:463 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat KF-uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
KF-uppdrag  
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§ 202 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
krisledningsnämnden 
KS/2020:472 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Utse nedanstående ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för tiden t o m 2022-12-31: 
 

2. Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande i krislednings-
nämnden för tiden t o m 2022-12-31. 
 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente. 
 

Ledamöter    Ersättare 
Stefan Dalin (S)   Johan Engström Lockner (S) 
Mari Eliasson (S)   Björn Könberg (S) 
Bengt Nilsson (S)   Annika Söderberg (S) 
Johanna Bergsten (S)   Lars Kempe (S) 
Anna-Lena Fjällström (S)   Lisbeth Eklund (S) 
Stig Svedin (V)   Maritza Villanueva Contreras (V)  
Björn Hellquist (L)   Gun Stefansson (L)  
Robert Thunfors (T)   Patrik Eriksson (T) 
Ulf Lindholm (SD)   Marianne Larsson (SD) 
Tony Andersson (M)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
Niklas Edén (C)   Oskar Andersson (M) 
 
Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive krisled-
ningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till krislednings-
nämnden.  
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Robert Thunfors (T) föreslår bifall valberedningens förslag. Robert Thunfors (T) föreslår även att 
kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden. Erik Bäckström 
Andersson (S) föreslår att utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande 
i krisledningsnämnden. Thunfors föreslår även att revidera kommunstyrelsens reglemente. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
  
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda 
Matrikeln 
 
Exp     /     2020 
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