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Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 28 mars 2022 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 Kompletteringsbudget 2022 

6 Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 

7 Äldreomsorgscenter - beslut om fas 2 

8 Reglemente för valnämnden 

9 Rese- och ersättningsreglemente 

10 Ny avfallstaxa 2022-04-01 

Motionssvar 

11 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav 

12 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) Om en tryggare vård och äldreomsorg 

Valärenden 

13 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Karin Sellén (SD) 

14 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Peter Engblom (C) 

15 Val av representanter, insynsplatser, till valnämnden 

16 Val av representant i Svenska Bostadsfonden 

Anmälningsärenden  

17 Revisionsrapport - Granskning av ekonomisystemet, KS 

18 Ej verkställda beslut SoL och LSS 2021 

19 Medborgarförslag - Bygg om hela återvinningscentralen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
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20 Medborgarförslag - Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till matsal för Mariedalsskolan 
- Kultur- och tekniknämndens beslut 

21 Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 2021-08-31 

 

 
Timrå den 18 mars 2022 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 18 mars 2022 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-18.15 för information av Jens Grelsson 
Drogvaneundersökningen, Kristina Lindström och Christina Sundnäs LUPP undersökningen samt av 
kommunchef Andreaz Strömgren som informerar övergripande om kommunens verksamheter.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
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 fullmäktigeledamöter, 
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 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
Uppropslistan biläggs protokollet.  
____ 
 
Ärendet  
Företas upprop de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke 
tjänstgörande. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Ann-Margret Bäckström (S) och Monica Åberg (T), att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 30 mars 2022 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägget; Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk ohälsa bland unga. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordföranden föreslår ett tillägg i ärendelistan med; Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk 
ohälsa bland unga. 
 
Alla ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Kompletteringsbudget 2022 
KS/2022:70 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna kompletteringsbudget 2022.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder har begärt kompletteringsbudget för 2022, främst p.g.a. att investeringsprojekt blivit 
förskjutna i tiden. Utöver förskjutning i tid så begär kultur- och tekniknämnden ökat anslag med 7 000 tkr 
för simhallsprojektet på grund av index. 
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kultur- och tekniknämnd, Barn- och ut-
bildningsnämnd, Socialnämnd samt kommunledningskontor kan beviljas.  
Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2022 med 40 807 tkr till 218 007 tkr .  
 
 
Beslutsunderlag 
Framställningar från nämnder/förvaltningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret   
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att 
möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvalls kommun och 

återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering enligt punkt 1 ovan. 

 
3. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och 

ägardirektiv enligt punkt 2 ovan. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta samverka med Sundsvallsregionens kommuner i det 
fortsatta etableringsarbetet. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar motsvarande beslut enligt 
punkt 2, 3 och 4 ovan. 

 
Ärendet 
Tillsammans med Sundsvalls kommun har Timrå samordnat ett arbete i Sundsvallsregionen för att 
attrahera Northvolts och Volvos nästa Gigafabrik för batteritillverkning till Torsboda. Samverkan har 
fungerat väl, Torsboda har varit kvar som en av ett fåtal platser som har varit högintressant för 
etableringen. Tyvärr valde Northvolt och Volvo att inte lägga sin nästa fabrik i Timrå och 
Sundsvallsregionen. Det har samtidigt uttryckts att det finns ett fortsatt intresse från Northvolt att föra 
dialog kring annan etablering i Torsboda, och flera andra intressenter har bekräftat sitt intresse för 
platsen. I ärendet föreslås fortsatta och formaliserade samverkansformer för att fortsätta förbereda 
platsen Torsboda för nästa riktigt stora näringslivsetablering. En sådan inriktning och satsning kräver 
att den prioriteras i gällande uppdrag Ett samhällsbyggande för ett växande Timrå i kommunens 
verksamhetsplan och budget, vilket ger kommunkoncernen möjlighet att verka för en intressent som 
ger många tusen arbetstillfällen och prioritera detta i förhållande till andra politiska uppdrag. Uppdraget 
ska återrapporteras med detaljerat förslag till bolagsstruktur för att formalisera samverkan med 
Sundsvalls kommun. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå (KS/2021:183) 
KF § 127 2021-06-14. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne frisk (Tidigare S) föreslår att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att bilda den 
demokratiska formen kommunförbund (Medelpad).  
Att föreslå bildandet av ett kommunförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge, alternativt Sundsvall-
Timrå. Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ordföranden ställer Per-Arne Frisk (Tidigare S) återremissförslag under proposition avslag-bifall och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition avslag bifall och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
Skrivelse - Inriktning och samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Sundsvalls kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Äldreomsorgscenter - beslut om fas 2 
KS/2022:123 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Uppdra till socialnämnden att tillsammans med Timråbo gå vidare till fas 2 gällande byggnation 
av Äldreomsorgscenter. 
 

2. Hänskjuta finansiering av nytt äldreomsorgscenter med tillkommande verksamhetskostnader till 
gemensam beredning för verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av 
ett nytt äldreomsorgscenter (ÄOC). Socialnämnden ställde sig 2020 bakom ett förslag gällande 
byggnation av ÄOC, och gav i februari 2021 i uppdrag till förvaltningschef att teckna avtal med 
Timråbo om att ta fram ett beslutsunderlag för byggnationen. Socialnämnden har begärt in tidsplan och 
statusrapporter samt att en större uppföljning ska göras och godkännas av socialnämnden inför 
övergång till varje ny fas.  
 
Socialnämnden har den 15 februari 2022 godkänt uppföljning av fas 1. Socialnämnden har även 
beslutat att placering av ÄOC, enligt Lokalresursplanen, ska vara i området Böle/Sörberge och alla 
platser ska byggas på en gång, inte i etapper. ÄOC ska innehålla 90 boendeplatser i storleken 30-34 
kvadratmeter och varje avdelning ska innehålla upp till 15 boendeplatser. Förutom boendeplatser ska 
ÄOC innehålla dagvård, korttidsvård, café, gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. Syftet är att 
tillgodose det bekräftade behov av platser och funktion som identifierats i fas 1. 
 
Timråbo har lämnat en ekonomisk kalkyl, med beräknad framtida hyreskostnad för byggandet av ÄOC 
tillsammans med en beskrivning av projektets fas 2. Förvaltningen har även gjort en beräkning av 
tänkta verksamhetskostnader. Socialnämnden har godkänt denna rapportering och föreslår att gå vidare 
till fas 2. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2018-09-24 § 119 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 12 
Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 
Kalkyl kostnader ÄOC 
Verksamhetskostnader ÄOC 
Fas 2 Timråbo 
Avtal om genomförande av nytt Äldreomsorgscenter 
  
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Timråbo 
Exp      /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Reglemente för valnämnden 
KS/2022:107 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Björn Hellquist (Tidigare L), Megan Sandberg (L), Robert Thunfors (T), 
Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), David Forslund (T), Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), 
Kim Ahlstrand (SD), Tony Hedberg (SD), Angela Bodin (SD) och Håkan Sjöström (SD) till förmån för 
eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat valnämndens reglemente för att anpassas till insynsplats i 
valnämnden.  
 
Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i valnämnden, har rätt att närvara vid valnämndens 
sammanträden (en så kallad insynsplats). Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller 
insynsplatsen och en ersättare för denne (endast en närvarar vid ett sammanträde). Syftet är att alla 
partier ska kunna förbereda sig inför och få tillgång till valnämndens handlingar. Med insynsplats menas 
en ”lyssnarplats” i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller rätt att lägga förslag 
eller protokollsanteckningar. 
 
Den som har en insynsplats har rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser om ersättning för 
insynsplats till förtroendevalda för närvaro vid valnämndens sammanträden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) föreslår i ändringsyrkande att stryka 
texten att yttranderätten inte gäller för de som är utsedda att delta via insynsplatser. Stefan Dalin (S) 
och Niklas Edén (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på Robert 
Thunfors (T) förslag. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller 
kommunledningskontorets förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T) m fl förslag 
röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 22 Ja-röster, 17 Nej-röster och 2 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden 
KLK 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Rese- och ersättningsreglemente 
KS/2022:108 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av rese- och ersättningsreglemente med tillägget; Ledamot/ersättare som har 
insynsplats har rätt till förlorad arbetsförtjänst med max 6 timmar/dag i samband med sammanträde. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat rese- och ersättningsreglemente för att anpassas till 
insynsplatser i valnämnden. 
 
Ledamot/ersättare som har insynsplats i nämnd uppbär inget arvode i samband med sammanträde. 
Ledamot/ersättare som har insynsplats har rätt till förlorad arbetsförtjänst i samband med 
sammanträde. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lotta Borg (T) föreslår i tilläggsyrkande att ledamot/ersättare som har insynsplats har rätt till förlorad 
arbetsförtjänst med max 6 timmar/dag i samband med sammanträde. 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till Lotta Borgs (T) tilläggsyrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.50-19.00 för överläggning. 
 
Samtliga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Rese- och ersättningsreglemente  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Valnämnden  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Ny avfallstaxa 2022-04-01 
KS/2021:504 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 
 

2. Upphäva beslutet 2022-02-28 § 10 punkten 1. 
____ 
 
Ärendet 
Ärendet om revidering av avfallstaxa fr o m 2022-04-01 behandlades i kultur- och tekniknämnden 
2022-02-16 och i kommunfullmäktige 2022-02-28. Då två felaktiga belopp därefter har upptäckts 
behöver ärendet åter behandlas. 
 
Kultur- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande avfallstaxa 
KF 2022-02-28 §10 
Avfallstaxa fr o m 2022-04-01 - Beslutad taxa, fel markerade med gul färg 
Ny avfallstaxa 2022-04-01 – Reviderad 
Undertecknat delegationsbeslut 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav 
KS/2021:279 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Ärendet 
Marianne Larsson (SD) föreslår i motion, inkommen den 31 maj 2021, gällande våra äldre samt arbete 
inom vård och omsorg: 
 
”Att all personal ska kunna göra sig förstådd i det svenska språket i både tal och skrift.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, att remittera motionen till Socialnämnden för 
yttrande. 
 
Socialnämnden gav, den 14 september 2021, förvaltningen i uppdrag att redovisa de insatser som görs i 
verksamheterna för stöd i svenska språket och inkludering samt att ta fram en handlingsplan om hur 
verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer som behöver förstärka 
sina språkkunskaper. 
 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till handlingsplan samt planerat ett projekt för 
genomförande av språkutvecklande insatser. 
 
Socialnämnden har antagit handlingsplanen och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med 
hänvisning till handlingsplan för språkutvecklande insatser. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Marianne Larsson (SD), Robert Thunfors (T) och David Forslund (T) föreslår bifall till motionen. 
Maritza Villanueva Contreras (V) och Pirjo Jonsson (S) föreslår att anse motionen besvarad.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Maritza Villanueva 
Contreras (V) och Pirjo Jonsson (S) förslag att anse motionen besvarad röstar Ja och den som bifaller 
Marianne Larssons (SD), Robert Thunfors (T) och David Forslunds (T) förslag röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 24 Ja-röster och 16 Nej-röster och 1 avstår. Ordföranden konstaterar därmed 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Maritza Villanueva Contreras (V) och Pirjo Jonssons (S) 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-06-14 § 130, Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 17 
Motivering reservation för beslut 
Handlingsplan språk och inkludering inom äldreomsorgen 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) Om en tryggare vård 
och äldreomsorg 
KS/2021:280 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Ärendet 
I motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) 
inkommen till kommunledningskontoret 2021-05-31 föreslås: 
 

- Att ett utdrag av belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal. 
 

- Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma 
missbruksproblematik inom personalen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 129 att remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. 
 
Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med förslag att avslå motionens punkt om 
belastningsregister utifrån att lagstöd för detta ännu saknas. För motionens punkt om stickprov för att 
undvika/förekomma missbruksproblematik föreslås avslag då det redan finns ett kommunövergripande 
styrdokument som reglerar detta, Vägledande råd och bestämmelser om alkohol, andra droger och spel 
(KS 2019-09-17 § 299).  
 
Socialnämnden har beslutat föreslå avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Marianne Larsson (SD) föreslår bifall till motionen. Maritza Villanueva Contreras (V) och David 
Forslund (T) föreslår att anse motionen besvarad.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-06-14 § 129 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 16 
Socialnämndens yttrande över motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Karin Sellén (SD) 
KS/2021:537 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 

____ 
 
Ärendet 
Karin Sellén (SD), har i skrivelse avsagt sig kommunala förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning utsett Kim Ahlstrand (SD) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 
Länsstyrelsens röstsammanräkning 
 
 
Protokollsutdrag till 
Valda  
KLK 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Peter Engblom (C) 
KS/2022:131 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 

____ 
 
Ärendet 
Peter Engblom (C) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning utsett Anna Eriksson (C) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Länsstyrelsens röstsammanräkning 
 
Protokollsutdrag till 
Valda  
KLK 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Val av representanter, insynsplatser, till valnämnden 
KS/2022:149 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Arne Perming (L) som ordinarie och Per Fredheim (L) som ersättare, Martin Andersson (SD) som 
ordinarie och Marianne Larsson (SD) som ersättare i insynsplatser i valnämnden.  
____ 
 
Ärendet 
Val av representanter, insynsplatser, i valnämnden. 
Liberalerna nominerar Arne Perming (L) som ordinarie och Per Fredheim (L) som ersättare i 
insynsplatser i valnämnden. Sverigedemokraterna nominerar Martin Andersson (SD) som ordinarie och 
Marianne Larsson (SD) som ersättare i valnämnden.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Valda  
KLK 
Valnämnden  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Val av representant i Svenska Bostadsfonden 
KS/2021:212 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
För tiden mellan bolagsstämmorna våren 2022 till våren 2023 utse Stefan Dalin (S) till representant i 
Svenska Bostadsfonden samt uppdra till Arvodeskommittén att reglera kommunstyrelsens 
ordförandens arvode i samband med uppdraget.  
____ 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att utse Stefan Dalin (S) som 
representant i Svenska Bostadsfonden, samt uppdra till Arvodeskommittén att reglera 
kommunstyrelsens ordförandens arvode i samband med uppdraget.  
 
Ordföranden ställer valberedningens förslag att utse Markus Sjöström (M) mot Lisbeth Eklunds (S) och 
Maritza Villanueva Contreras (V) förslag att utse Stefan Dalin (S) och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Dalin (S) som representant i Svenska Bostadsfonden samt 
uppdra till Arvodeskommittén att reglera kommunstyrelsens ordförandens arvode i samband med 
uppdraget.  
 
Votering begärs och genomförs med sluten omröstning 
Förrättningen genomförs med slutna valsedlar. 
 
Vid omröstningen avges 16 röster på Markus Sjöström (M), 25 röster på Stefan Dalin (S). Ordföranden 
konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Dalin (S) till representant i Svenska 
Bostadsfonden för tiden mellan bolagsstämmorna våren 2022 till våren 2023. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Svenska Bostadsfonden  
KLK 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Revisionsrapport - Granskning av ekonomisystemet, KS 
KS/2021:479 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av Timrå kommuns revisorer granskat den interna kontrollen kring 
ekonomisystemet.  Syftet är att granska om kommunen har tillräcklig intern kontroll för att säkerställa 
att räkenskaperna är rättvisande. Granskning har skett inom följande områden i ekonomisystemet; 
attester, avstämningar och utbetalningar. Vidare har kontroller gjorts att användarna av 
ekonomisystemet har tillräcklig utbildning i systemet samt att kommunen följer RKR:s 
rekommendation R1 om bokföring och arkivering. 
Revisionen önskar svar på rapporten senast 25 februari 2022. Svaret bör innehålla vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Ekonomiavdelningen har nedan 
besvarat de funderingar som KPMG revisorer har. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport granskning av ekonomisystem 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Ej verkställda beslut SoL och LSS 2021 
KS/2022:105 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har översänt ej verkställda beslut SoL och LSS 2021. 
 
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). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom 
föreskriven tid. Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt 
revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 
Ej verkställda beslut 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
Medborgarförslag - Bygg om hela återvinningscentralen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2021:394 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om hela återvinningscentralen. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då förvaltningen redan påbörjat översyn av det 
framtida behovet kring återvinningscentral. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220216 §4 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Medborgarförslag - Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till 
matsal för Mariedalsskolan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:467 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om baksidan av kommunhusets parkering till matsal 
för Mariedalsskolan. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då en lokaliseringsutredning avseende matsalens 
placering redan pågår. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 avslå medborgarförslaget. 
Dock kommer medborgarförslaget att vidarebefordras till lokaliseringsutredningen som ett underlag till 
befintlig utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220216 § 5 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 
2021-08-31 
KS/2021:425 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 2021-08-31 har inkommit till 
kommunledningskontoret för kännedom. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bedömning  
Missiv 
Summering 
Rapport  
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Motion från Marianne Larsson (SD) Om psykisk ohälsa bland unga 
KS/2022:157 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Marianne Larsson (SD) föreslår i motion att barn- och utbildningsnämnden gemensamt med 
socialnämnden ser över möjligheten att genomföra programmet Youth Aware of mental healt, YAM 
samt att uppföljning och utvärdering genomförs och redovisas i nämnd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Exp     /     2022 
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