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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-21.20 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Mediarepr  
Åhörare  

Utses att justera Lars Bergman (V) och Robert Thunfors (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 29 november 
2019 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars Bergman (V), justerare Robert Thunfors (T), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

Anslaget uppsatt den 
2019-11-29 

Anslaget nedtas den 
2019-12-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§179-§200 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 25 november 2019 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Utse justerare 

3 Fastställa ärendelistan 

      Beslutsärenden  

4 Handlingsplan för budget i balans 2020 

5 Fördelning av aktier samt andel av årligt driftbidrag till nya Ostkustbanan 2015 AB 

6 Årsbudget 2020 med plan för 2021 och 2022 – Timrå kommuns revisorer  

7 Verksamhetsplan och budget 2020-2022 

8 Investeringsprojekt simhall 

9 Ägardirektiv  AB Timråbo, revidering punkt 8 

10 Ägardirektiv Timrå Vatten AB, revidering punkt 7 och 18 

11 Program för bostadsförsörjning 

12 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun 

13 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun 

      Motionssvar  

14 Motionssvar på motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt 
trygghetsboende 

      Valärenden  

15    Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden Lena Dahlin Klaar (V) 

16    Gunilla Nilsson (S) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden  

      Anmälningsärenden  

17 Revisionsrapport - Granskning av äldreboende, socialnämndens svar 

18 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 

19 Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport 2019-08-31 
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Timrå 2019-11-15 
 
 
Johanna Bergsten (S) Annica Sjödin 
Vice ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 15 november 2019 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
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 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Lars Bergman (V) och Robert Thunfors (T) att justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 28 november 2019 kl 16.00  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-17.15 för övergripande information av kommunchef 
Andreaz Strömgren.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Fastställa ärendelistan 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägget: Val av styrelserepresentanter till Midlanda Flygplats AB. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelistan. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med: Val av styrelserepresentanter till Midlanda 
Flygplats AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Handlingsplan för budget i balans 2020 
KS/2019:397 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna informationen om handlingsplanen. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa godkända omställningskostnader för nämnderna på 
kommunstyrelsens budget för finansförvaltning. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Markus Sjöström (M), Zofia 
Henriksson (M), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Ida Lindström (C), Björn Hellquist (L), Megan 
Sandberg (L) Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Antagen handlingsplan för budget i balans håller under 2019 och ska förlängas med aktivt beslut för att 
gälla även 2020. Kommunstyrelsen ska anta planen och informera kommunfullmäktige om innehållet. 
Då planen innehåller en riktlinje om att omställningskostnader för nämnderna kan överföras till och 
redovisas på finansförvaltningen krävs ett godkännande av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2018:412 - Handlingsplan för budget i balans, KF/2019-02-25 § 13 och KS/2018-11-20 § 325 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår i ändringsyrkande: 

1. Att återinföra grundtexten på sidan 2 punkt 1; För 2019 års befarade underskott planeras för ett 
återställande av resultatet under perioden 2020-2022 enligt kraven i kommunallagen. 

 
2. Att återinföra texten: Uppdra till kommunchefen att verkställa ett varsel om som mest 80 per-

soner enligt Arbetsförmedlingens anvisningar. 
 
Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på 
Tony Andersson (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för budget i balans 2020 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2019  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Fördelning av aktier samt andel av årligt driftbidrag till nya Ostkustba-
nan 2015 AB 
KS/2019:377 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Köpa 190 aktier för 100 kr styck totalt 19 000 kr från Region Västernorrland. 
 

2. Godkänna ett driftbidrag för år 2020 för Timrå kommun till 57 000kr.  
 

3. Aktieköpet finansieras via likvida medel och driftbidraget finansieras via kommunens oförut-
sedda behov. 
 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande till kommunens representant i styrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
När bolaget bildades 2015 bestämdes det att aktieinnehavet skulle vara balanserat mellan Gävleborg 
och Västernorrland samt att landstingen skulle äga 25 procent var och att kommunerna i respektive län 
skulle äga 25 procent tillsammans. 
 
Utgångspunkten var att samtliga kommuner i respektive län skulle erbjudas bli aktieägare. I de fall en 
kommun avstod från att köpa aktier köpte landstinget den överblivna andelen aktier. 
 
Sollefteå kommun (2 procent), Timrå kommun (1,9 procent) och Ånge kommun 
(1 procent) avstod från att förvärva aktier i bolaget. Landstinget Västernorrland köpte sin andel 
(25 procent) samt andelarna som de tre kommunerna avstod från att förvärva 
(totalt 4,9 procent). 
 
Det finns 10 000 aktier i bolaget som värderas till 100 kronor styck. Om Timrå kommun önskar köpa 
1,9 procent av bolagets aktier skulle köpeskillingen uppgå till 19 000 kronor. 
 
Fördelning av årligt driftsbidrag 
För perioden 2018 – 2020 är bolagets årliga budget satt till 3 miljoner kronor. Med ett aktieinnehav om 
1,90 procent skulle Timrå kommuns årliga driftsbidrag för 2020 uppgå till 57 000 kronor. 
 
Nästa år avgör bolagsstämman om bolagets årliga driftsbudget ska vara oförändrad 
(3 miljoner kronor årligen) eller om den ska minskas eller ökas för kommande treårsperiod 2021 – 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Västernorrland  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Årsbudget 2020 med plan för 2021 och 2022 
KS/2019:249 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på presidiets förslag: 
 
Bevilja revisionens äskande om utökad budgetram med 50.000 kronor för 2020, totalt 1050 tkr. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, daterad den 3 september 
2019,  översänt budget för 2020 samt plan för ekonomin 2021-2022. 
 
Revisorerna äskar om en utökning av budgetram 50 tkr vilket innebär ett anslag på totalt  
1 050 tkr för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionens skrivelse 
Minnesanteckningar presidiet 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ekonomi  
 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
KS/2019:320 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021–2022. 

 
2. Kommunövergripande mål och styrtal fastställs. De finansiella målen för år 2020 inkluderar mål 

som gäller även kommunala bolag/kommunalförbund. Styrtalet för  soliditeten exklusive pens-
ionsskuld fastställs att den ej får underskrida plus 20 procent samt att prognossäkerheten ska 
vara god(högst 1,5% avvikelse). 

 
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål, vid behov   komplettera eller 

specificera mål och styrtal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisat-
ionen. 

4. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investering-  
ar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.  

 
5.   Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2020. 

 
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2020 totalt  1 mnkr 

vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om. 
 

7. Fastställa nettokostnadsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges  möjlighet att ju-
stera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 
prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs 
för att följa redovisningsregler. 
 

8. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån 
som förfaller till betalning under året. 
 

9. Nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar i december 2019. 
Återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast februari 2020. 

 
10. Bolag/kommunalförbund skall överlämna verksamhetsplaner för år 2020 till kommunstyrelsen 

senast 30 dec 2019. 
 

11. Uppdra till nämnder och styrelser att ta fram en digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell. 
Nämndernas bidrag ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj 2020. Syftet med strategin 
ska vara en ökad digitalisering som sänker kommunens kostnader och bibehåller kvalitén i den 
kommunala välfärden. Fokus ska vara tydliga och konkreta åtgärder. För detta arbete ska kom-
munstyrelsen ha ett samordningsansvar. 

 
12. Uppdra åt kommunstyrelsen och Kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

13. Uppdra åt Socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett lokalt jobbspår. 
Det ska bidra till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som det för 
individen ska vara en effektiv väg till arbetet samt vara vägledande i AME:s, Arbetsmarknads-
torgets samt IFO:s  arbete. Det lokala jobbspåret ska redovisas för Socialnämnden senast juni-
2020 och för kommunstyrelsen senast i augusti. 

 
14. Uppdra till kommunstyrelsen att ändra detaljplanen 2262-P08/0225/1 för (Vallgränd, Söråker). 

Syftet är att göra fastigheterna inom planområdet mer attraktiva. 
 

15. Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda kommunens framtida nämndstruktur. Syftet är att införa 
en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna införas i och med mandatpe-
rioden 2023-2026. 

 
16. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utreda och 

undersöka om något studieförbund är intresserad av att driva Kulturskolan i Timrå. 
 

17. Uppdra till kommunstyrelsen att ändra detaljplanerna för de fritidshusområden där detaljpla-
nernas genomförande tider är passerade. Syftet och målet med ändringarna är att införa utökade 
byggrätter som möjliggör åretruntboende. 

 
18. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Kultur- och tekniknämnden utreda möjlig-

heten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet. 
 

19. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ett nytt industriområde med projektplan för 
genomförande som kan användas som underlag i budgetberedningen 2021. Projektplanen ska 
redovisas i kommunstyrelsen i april. 

 
20. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att utreda vilka insatser som krävs för att NHK Arena 

ska kunna bli en bra event- och konsertarena. 
 

21. Uppdra till Miljö- och byggnadsnämnden att föra in ”Tillsyn av ovårdade fastigheter” i nämn-
dens tillsynsplan. 
 

22. Uppdra åt AB Timråbo, i dialog med Socialnämnden, undersöka möjligheten att ordna Plusbo-
enden eller dylikt i Ljustorp  

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Markus Sjöström (M), Zofia 
Henriksson (M), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Ida Lindström (C), Sven-Åke Jacobson (KD) 
till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år. 
Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2020– 2022. 
Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier 
och mål för god ekonomisk hushållning.  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ny lag, Kommunal bokförings-och redovisningslag gäller fr o m 2019. Enligt lagen skall kommunfull-
mäktiges beslut om budget/verksamhetsplan inkludera mål för god ekonomisk hushållning gällande 
kommunkoncernen, dvs även de juridiska personer där kommunen har ett avgörande inflytande. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S), Per-Arne Frisk (S), Gunnar Granlund (S) och Maritza Villanueva 
Contreras (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristde-
mokraternas budgetförslag. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag med tilläggsyrkande: 
Att till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2020 totalt 53 673 000 kr, 
vars användning kommunstyrelsen bemyndigas om. 
Att 55 000 000 kr i investeringsbudgeten flyttas från år 2020 till år 2021. 
Att tills vidare avbryta simhallsprojektet och hänvisa det till budgetberedningen för år 2021. 
 
Jonathan Lundin (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden utser Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag. 
 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas budgetförslag mot Timråpartiet och Liberalernas budgetför-
slag och konstaterar att Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag vunnit gehör. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag mot Moderaternas, Center-
partiets och Kristdemokraternas budgetförslag och konstaterar att Moderaternas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag vunnit gehör. 
 
Lotta Borg (T), Robert Thunfors (T), Monica Åberg (T), David Forslund (T), Megan Sandberg (L) och 
Björn Hellquist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer slutligen Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag mot Moderater-
nas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och konstaterar därmed att kommunfullmäk-
tige beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.  
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: 
Den som bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag röstar Ja och den som bifaller 
Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag röstar Nej. Vid omröstningen av-
ges 21 Ja-röster, 8 Nej-röster och 12 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Budgetdirektiv 2020, KF 190225 §15 
Budget – och verksamhetsplan för år 2020-2022 
MBL förhandlat 2019-11-11 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga styrelse/nämnder  
Kommunledningskontoret  
Revisionen  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.10-20.20. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Investeringsprojekt simhall 
KS/2019:345 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering: Att ärendet återremitteras till budgetbe-
redningen inför kommande beredning för år 2021. Att ärendet återremitteras till Kultur- och teknik-
nämnden, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning av de nya driftkostnaderna ställt mot 
nuvarande driftkostnader och med beskrivning hur dessa ökade driftkostnader ska finansieras över tid 
inom nämndens nuvarande budgetram. 
____ 
 
Ärende 
Kommunens befintliga simhall är en av landets äldsta simhallar. Sedan tidigare har kommunfullmäktige 
beslutat att genomföra ett projekt där en ny simhall byggs i Timrå och den gamla stängs. NCC har upp-
handlats som entreprenör för projektet av kultur- och teknikförvaltningen. Projektet är uppdelat i två 
faser. Fas 1 innehåller bland annat framtagande av programhandling, bygglovshandlingar, driftkalkyl för 
färdigt badhus och riktpris för fas 2. I samband med fas 2 tecknas ett kontrakt för själva genomförandet 
och byggnationen av simhallen som baseras på det framtagna riktpriset. Under fas 1 har också vatten 
och avlopp dragits om för att möjliggöra den nya simhallen. Fjärrvärmen byggs också om i området 
som förberedelse för den nya simhallen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 191022 ställa sig bakom förvaltningens förslag och föreslå kom-
munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt 
Simhall, lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investerings-
budgeten samt att överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investe-
ringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Niklas Edén (C) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att åter-
remittera ärendet med nedan angivna anledningar: 
Att ärendet återremitteras till budgetberedningen inför kommande beredning för år 2021.  
Att ärendet återremitteras till Kultur- och tekniknämnden, för att kompletteras med en ekonomisk re-
dovisning av de nya driftkostnaderna ställt mot nuvarande driftkostnader och med beskrivning hur 
dessa ökade driftkostnader ska finansieras över tid inom nämndens nuvarande budgetram. 
 
Gunnar Granlund (S), Anna-Lena Fjellström (S), Lisbeth Eklund (S) och Haidie Jacobsen (V) föreslår 
bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Tony Andersson (M) m fl förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.55-21.00 för överläggning. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Tony Andersson (M) förslag att återremittera ärendet, genom minoritetsåterremiss, till kommun-
styrelsen för komplettering. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Tony Andersson 
(M) förslag att återremittera ärendet, genom minoritetsåterremiss,  röstar Ja och den som avslår röstar 
Nej. 
 
Vid omröstningen avges 18 Ja röster, 22 Nej röster och 1 avstår. Ordförande konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla Tony Andersson (M) m fl förslag att återremittera ärendet, genom 
minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen för komplettering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av projektet 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 191022 §103 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Ägardirektiv  AB Timråbo, revidering punkt 8 
KS/2019:370 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Revidera ägardirektiv punkt 8 för AB Timråbo. 
 

2. Uppdra till av kommunfullmäktige utsett ombud att för bolagsstämman i AB Timråbo lägga 
fram reviderat ägardirektiv. 

____ 
 
Ärendet 
Vid ägarsamråd 2019-06-05 bestämdes att i ägardirektivet inarbeta en tydlig beskrivning av hur ägaren, 
Timrå kommun, ser på god ekonomisk hushållning och hur verksamhetens mål kommer att uppnås. 
 
Micael Löfqvist, AB Timråbo, har lämnat förslag till revidering av ägardirektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nytt ägardirektiv 
Nuvarande ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
Författningssamlingen  
Ombud  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Ägardirektiv Timrå Vatten AB, revidering punkt 7 och 18 
KS/2019:371 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Revidera ägardirektiv punkt 7 och 18 för Timrå Vatten AB. 
 

2. Uppdra till av kommunfullmäktige utsett ombud att för bolagsstämman i Timrå Vatten AB 
lägga fram reviderat ägardirektiv. 

____ 
 
Ärendet 
Vid ägarsamråd 2019-05-24 bestämdes att i ägardirektivet inarbeta en tydlig beskrivning av hur ägaren, 
Timrå kommun, ser på god ekonomisk hushållning och hur verksamhetens mål kommer att uppnås. 
 
Ewa Thorén, ekonomichef MittSverige Vatten & Avfall AB, har lämnat förslag till revidering av ägardi-
rektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nytt ägardirektiv 
Nuvarande ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
Författningssamlingen  
Ombud  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Program för bostadsförsörjning 
KS/2014:18 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna föreslagna förändringar av bostadsförsörjningsprogrammet och tillhörande analysbi-
laga enligt förslag i upprättad samrådsredogörelse. 
 

2.  Anta nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2020-2024. 
 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram särskild en särskild åtgärdsplan till programmet som 
ska beaktas i den årliga verksamhetsplaneringen. 
 

4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur och när programmet för bostadsför-
sörjnings ska följas upp. 
 

5. Upphäva riktlinjer för bostadsförsörjning i Timrå kommun, antagna kommunfullmäktige  
2004-02-23, § 4. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Jonathan Lundin (SD), Fredrik Bernblom (SD), Mari-
anne Larsson (SD), Kim Ahlstrand (SD) och Karin Sellén (SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Samrådsversionen av programmet med tillhörande analysbilaga skickades ut på remiss till myndigheter 
som kommunen enligt lagen (SFS 2000:1383) ska samråda med; länsstyrelsen, regionen och de berörda 
kommunerna Sundsvall och Härnösand. Därutöver remitterades också programmet till Timråbo, flera 
privata bostadsmarknadsaktörer och alla politiska partier i kommunfullmäktige. Internt skickades re-
missen till fyra nämnder som berörs av programmet. 

Kommunfullmäktige ska enligt lag anta programmet för bostadsförsörjning. 

Tio instanser har lämnat synpunkter, de fyra myndigheter som vi ska samråda med, Timråbo, fyra 
nämnder samt kommunala tillgänglighetsrådet. Inga politiska partier eller privata bostadsmarknadsaktö-
rer har lämnat några synpunkter. 

Programmet får många fina lovord från länsstyrelsen, regionen och våra grannkommuner. Det gäller till 
exempel den tydliga kopplingen som finns från föreslagna mål, riktlinjer och åtgärder är utformade uti-
från de resonemang, analyser och slutsatser som redovisas i analysbilagan. Genomgående är också att 
dessa myndigheter ser ett behov av ett funktionellt samarbete mellan Timrå kommun och våra grann-
kommuner i frågor som rör bostadsförsörjning eftersom vi huvudsakligen har gemensamma bostads- 
och arbetsmarknader. 

Timråbo efterlyser bland annat  att bolagets försörjningsansvar för socialt utsatta grupper tydliggörs 
samt beslut om bolaget ska vara kommunens långsiktiga ägare av äldreboenden.  

Vidare bedömer man att det är orealistiskt att bolaget ska bygga 100 hyresrätter fram till och med 2024, 
likaså att börja bygga ett nytt äldreboende under 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden beskriver en situation med platsbrist och risk för framtida ökad plats-
brist i skolor och förskolor, om fler bostäder byggs i till exempel Söråker och Fagervik. Därför är det 
viktigt att ökade lokalbehov för skola och förskola behandlas tidigt i planeringen av nya bostäder. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden påtalar framför allt problemen med eftersatt underhåll av bostäder och 
de svårigheter som uppstår när sådana bostäder ska tillgänglighetsanpassas för personer som behöver 
det.  

Kultur- och tekniknämnden har en del generella synpunkter om att tydliggöra ansvarsfrågor och sam-
verkan internt gällande framför allt detaljplaner, exploatering, projektering och avtal med externa led-
ningsägare. Synpunkterna berör således inte bara bostadsförsörjning.   

Synpunkter och förslag på hur dessa ska bemötas redovisas i sin helhet i samrådsredogörelsen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20, § 264, att efter vissa ändringar godkänna upprättat förslag till 
program för bostadsförsörjning, samt godkänna förslag på remissförfarande och ge samhällsenheten i 
uppdrag att genomföra samrådet av förslaget. 
 
Beslut om uppdraget att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram beslutades i kommunstyrelsen  
2014-02-04, § 33. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD) föreslår ändring i skrivelsen Underlag och analyser till Program för bostadsförsörj-
ning: Byta ut ordet nyanlända mot kvotflykting. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer Ulf Lindholm (SD) och kommunstyrelsens förslag mot varandra och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse, 2019-10-25 
Program för bostadsförsörjning, daterad 2019-10-25 
Underlag och analyser till Program för bostadsförsörjning. 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Timråbo 
Samtliga nämnder  
Länsstyrelsen Västernorrland 
Region Västernorrland 
Sundsvalls kommun 
Härnösands  kommun 
 
Exp     /     2019 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun 
KS/2019:357 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Anta program för trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020-2023. 
 

2. Häva gällande krisledningsplan KF § 148/2015. 
 

3. Häva gällande handlingsprogram för säkerhet och skydd KF § 75/2008. 
 

4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta policy för internt skydd. 
____ 
 
Ärendet 
Krisberedskapshandläggare vid Medelpads Räddningstjänstförbund har, tillsammans med kommunled-
ningskontoret, upprättat förslag till program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun. 
Programmet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet. Dokumentet beskriver inriktningen 
inom området för arbetet mot oönskade händelser och utgör  det styrdokument som kommunen ska ha 
enligt överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kom-
muner och Landsting.  

Programmet innehåller till viss del styrande funktioners ansvar och roller samt vilka instan-
ser/funktioner som beslutar om dokument och processer rörande de olika verksamhetsområdena.  

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde, den 15 oktober § 335, återremitterat ärendet till kommun-
ledningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Författningssamlingen  
 
Exp     /     2019 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun 
KS/2019:288 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken Timrå kom-
muns myndigheter gör egna tillägg efter behov. 
____ 
 
Ärendet 
Klassa – För hantering av verksamhetsinformation; Syftet med Klassa är att bygga ett nationellt klassifi-
ceringsschema som representerar alla verksamheter i kommunen och som inom varje område identifie-
rar de processer som bedrivs, ett strukturerat sätt att visa vad verksamheterna gör. Denna struktur base-
ras på de processer i vilka informationen flödar och är inte beroende av organisationstillhörighet. Klas-
sificeringsstrukturen är utarbetad av SKL och Riksarkivet som en grund för sin registrering.  
 
Klassa är en värdefull resurs i informationsförvaltningen för bland annat återsökning, dokumentstyr-
ning och för att säkerställa dokumentets ursprung.  Målet för varje myndighet ska vara att rätt person 
ska kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som 
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt tecken för återsökning och behörighet. 
Det bidrar till transparens och förtroende. Klassa ersätter den gamla diarieplanen. 
 
Informationshanteringsplanen kommer att ersätta den nuvarande dokumenthanteringsplanen för att 
tydliggöra att det är informationen som är det centrala. Informationsklassning är en metod som hjälper 
verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. Arbetet med upprättande av informat-
ionshanteringsplaner med nya klassificeringsstrukturen kommer att påbörjas januari 2020. 
 
Bakgrund  
Projektet Timrå i framkant med obrutna flöden startade upp i mars 2019. Syftet med projektet är att på 
ett organiserat sätt digitalisera informationsflödet för samtliga dokument i kommunen, förutom doku-
ment som enligt lag inte kan digitaliseras, te x avtal, protokoll mm.  
 
Digitala obrutna flöden ska etableras för att dels möta förväntansbilden från de som bor, verkar och 
vistas i kommunen och dels för att effektivisera de kommunala verksamheterna. 
 
Ett av projektets mål är att inventera dokument samt upprätta informationshanteringsplaner utifrån nya 
klassificeringsstrukturen. För att kunna övergå till den nya klassificeringsstrukturen behöver beslut tas i 
kommunfullmäktige. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Klassificeringsstruktur  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2019 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
KS §380 Motion från Gudrun Molander (L) -Ge äldre möjlighet till bi-
ståndsbedömt trygghetsboende 
KS/2018:335 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 
Avslå motionen 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens yttrande över återremitterad motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet 
till biståndsbedömt trygghetsboende. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Gudrun Molander (L) lämnade 2018-09-12 in en motion till Kommunfullmäktige om att ge äldre möj-
lighet till biståndsbedömt trygghetsboende. Socialnämnden svarade på och föreslog avslag på motionen 
vid sammanträde 2019-04-17 § 57. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
2019-05-27 § 116 att återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram en konsekvensbeskrivning 
vid ett eventuellt införande.  
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-10-23 § 120 
- Yttrande över motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt 

trygghetsboende, daterat 2019-09-10 
 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
Socialnämnden  
 
Exp     /     2019 
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§ 195 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 
Lena Dahlin Klaar (V) 
KS/2019:430 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avsägelsen av Lena Dahlin Klaar (V) som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Lena Dahlin Klaar (V) har i skrivelse, den 13 november 2019, avsagt sig uppdrag som ledamot i miljö- 
och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Vänsterpartiet  
Matrikeln  
 
Exp     /     2019 
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§ 196 
Gunilla Nilsson (S) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i socialnämn-
den 
KS/2019:432 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna informationen. 
____ 
 
Ärendet 
Gunilla Nilsson (S) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
 
Socialnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i socialnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
Matrikeln  
 
Exp     /     2019 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
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§ 197 
Revisionsrapport - Granskning av äldreboende, socialnämndens svar 
KS/2019:238 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning för att bedöma om kommunen 
bedriver ändamålsenligt arbete med att utveckla effektiviteten inom äldreomsorgen. Revisionen önskar 
socialnämndens synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå 
vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Socialnämnden har vid 
sammanträde 2019-10-23 § 121 ställt sig bakom förvaltningens synpunkter på revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter på Revisionsrapport – Granskning av äldreboende 
- Protokollsutdrag SN 2019-10-23 § 121 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
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§ 198 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 
KS/2019:408 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 3, 2019 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-10-23 § 127 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25 
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§ 199 
Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport 
2019-08-31 
KS/2019:406 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Medelpad Räddningstjänstförbund har översänt tertialrapport 2, 2019. 
 
Revisionen har i skrivelse, daterad 21 oktober 2019, upprättat revisionsrapport avseende granskning av 
delårsrapport 2019 samt revisorernas bedömning av rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport granskning delårsbokslut MRF 2019-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Medelpads Räddningstjänstförbund Sammanträdesprotokoll 2019-09-27. 
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§ 200 
Val av styrelserepresentanter till Midlanda Flygplats AB 
KS/2019:394 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Linda Lindqvist Påhlsson och Ulf Nilsson till ordinarie representant i Midlanda flygplats AB till 
ordinarie bolagstämma 2023.  
____ 
 
Ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige 2019-05-27, § 126, beslutade om personalunion för Midlanda 
Fastigheter och Midlanda flygplats AB valdes 1 person som näringslivsrepresentant . Timrå kommun 
har att välja totalt 3 personer som näringslivrepresetanter. Sundsvalls kommun har i beslut 2019-09-30 
valt personer som Sundsvalls kommun har att välja. 
Förslag är att Linda Lindqvist Påhlsson (Skandia) och Ulf Nilsson (Aiab Energy AB) väljs in till Mid-
landa flygplats AB som ordinarie styrelseledamöter. Valet avser fram till ordinarie stämma 2023.  
Sundsvalls kommun tog beslut att välja in föreslagna styrelseledamöter på KF i Sundsvall 2019-09-30 
§170. 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Protokollsutdrag Sundsvalls kommun KF 2019-09-30 § 170 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda 
Matrikeln 
 
Exp     /     2019 
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