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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen, Timrå kommunhus 17:00-18.45 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Nyberg, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Peter Ekström, tf kommunchef  
Mediarepr 
Åhörare  

Utses att justera Gunnar Grönberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2 december 2022 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Annika Nyberg, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Gunnar Grönberg (S), justerare Maritza Villanueva Contreras (V), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

Anslaget uppsatt den 
2022-12-02 

Anslaget nedtas den 
2022-12-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§ 186-§ 263 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 Kungörelse 
1 

 
 
 

 

Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 28 november 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 Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 

6 VA Policy 

7 Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå kommun 

8 Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 

9 Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 

10 Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden 

11 Inkallelseordning till ersättare i barn- och utbldningsnämnden 

12 Inkallelseordning för ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

13 Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 

Valärenden  

14 Val av revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

15 Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

16 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

17 Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

18 Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

19 Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

20 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

21 Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för tiden  

2023-01-01-2026-12-31 
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22 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

23 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-

12-31 

24 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01- 

01--2026-12-31 

25 Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 

2023-01-01--2026-12-31 

26 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för 

tiden 2023-01-01--2026-12-31 

27 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och tekniknämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

28 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01- 

-2026-12-31 

29 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

30 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

31 Val av representanter i Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 

för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

32 Val av representanter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden för tiden 2023-01-01--

2026-12-31 

33 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå Invest AB för tiden 2023-01-01--

2026-12-31 

34 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Torsboda Industrial Park AB för tiden 

2023-01-01--2026-12-31 

35 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

36 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå 

Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

37 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 

MittSverige Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

38 Val av ombud till Kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

39 Val av ombud i lantmäterifrågor för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

40 Val av fiskeriombud för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
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41 Val av ombud till ordinarie och ev bolagsstämma med AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

42 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-

01--2026-12-31 

43 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023-01-01-

-2026-12-31 

44 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Servanet AB för tiden 2023-01-01--2026-12-

31 

45 Val av kommunal revisor i AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

46 Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

47 Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

48 Val av kommunal revisor i kommunens donationsstiftelser för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

49 Val av revisor i Timrå Invest  AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

50 Val av revisor i Torsboda Industrial  Park AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

51 Val av revisor i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-01-- 2026-12-31 

52 Val av kommunal revisor i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023- 01-01--2026-12-31 

53 Val av revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

54 Val av ordförande i revisionen för Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-

31 

55 Val av ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

56 Val av vice ordförande i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

57 Val av ledamöter i styrelsen för AB Timråbo för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 

då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 

år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

58 Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen för AB Timråbo fr o m ordinarie bolagsstämma 

året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 

det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

59 Val av ledamöter till styrelsen för Totsboda Industrial Park  AB fr o m ordinarie bolagsstämma året 

efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 

år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
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60 Val av ordförande och vice ordförande i Torsboda Industrial Park  AB fr o m ordinarie bolagsstämma 

året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 

det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

61 Val av ledamöter till styrelsen för Timrå Invest AB fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då 

allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 

val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

62 Val av ordförande och vice ordförande i Timrå Invest  AB fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 

det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 

allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

63 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Finsam för tiden 2023-04-01--

2027-03-31 

64 Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m 

ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 

bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 

mandatperiod 

65 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m ordinarie 

bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 

bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 

mandatperiod 

66 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i MittSverige Vatten 

och avfall AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 

kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 

kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

67 Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB för tiden fr o m ordinarie 

bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 

bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 

mandatperiod 

68 Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland för 

tiden 2023-01-01--2026-12- 

31 

69 Val av ersättare i styrelsen för Servanet AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 

då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val 

till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

70 Val av ledamöter i Midlanda Fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 

då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 

allmänna val till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
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71 Val av vice ordförande i Midlanda fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 

det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då 

allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

72 Val av ledamöter i Midlanda Flygplats AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då 

allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 

val till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

73 Val av styrelseledamot, ägarombud och stämmoombud – Ostkustbanan 

Anmälningsärenden  

74 Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 

75 Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - socialnämndens svar 

76 Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och tekniknämndens beslut 

77 Medborgarförslag - Norrlandsportalen 

Timrå 2022-11-16 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 november 2022 intygar i tjänsten: 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens 
officiella anslagstavla.  
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista 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 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
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 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Utse justerare 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Gunnar Grönberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. Justeringen sker, digitalt fredag den 2 december 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med revideringen att ärendet om val av ordförande i revisionen för Medelpads 
Räddningstjänstförbund utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelistan. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet om val av ordförande i revisionen för Medelpads Räddningstjänstför-
bund utgår. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.15-17.50 för kommunövergripande information av kommunchef 
Andreaz Strömgren. 
 
Vid ajourneringen genomförs ombudsvalet till SKR Kongress. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Godkänna nämndernas återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024. 
 

3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med an-
slag från kammarkollegiet. 

 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med 

tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 
 

5. Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 
2023 – 2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. 

 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter utifrån det nya uppkomna ekonomiska läget. 

Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta att utredas men projektering och byggförbere-
dande åtgärder pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen för verksamhetsplan och 
budget gällande 2024-2026. 
 

7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om möjligt, förtäta och öka antalet platser på 
kommunens nuvarande särskilda boenden. 

 
8. Förlänga kommunstyrelsens omställningspaket, beslutades 2021-08-21 (KS/2021:264) t o m 

2024-12-31.  
 

9. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med nämnderna ta fram ett förslag på reviderad inve-
steringsbudget som innebär att kommunen inte överskrider 105 mnkr i årliga investeringar med 
syfte att kommunen ska bära sina egna investeringar och kraftigt sänka lånefinansieringsgraden.  
 

10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, pre-
sentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi 
tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det 
ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys. 

 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges sammanträde i 

maj 2023. 
 
Ärendet 
Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år utifrån demografin, svagt mins-
kande befolkningsutveckling samt stora, både pågående och planerade, investeringar.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Under arbetet med verksamhetsplan för 2023-2025 konstaterades att åtgärder och handlingsplan krävs 
från samtliga nämnder för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning 2023 och skapa förut-
sättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Samtliga nämnder har föreslagit åtgärder för budget i balans. En sammanställning av dessa redovisas i 
bilaga. Åtgärderna behöver kompletteras med vilken ekonomisk effekt de ger och när de beräknas vara 
klara. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt nämndernas återrapportering av åtgärder.  
Vidare föreslås att ge samtliga nämnder i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april åter-
komma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. Detta ska även beredas i facklig 
samverkan och förhandling.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att åtgärderna inarbetas i respektive nämnds verksamhetsplan 2023-
2025 och följs upp via delårsrapport och årsredovisning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  
 
Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förlag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av kommunövergri-
pande plan. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – budget i balans 2022-2024 
Nämndernas beslutade åtgärder 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
VA Policy 
KS/2020:458 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 
Anta VA-policy. 
____ 
 
Ärendet 
Det pågående arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen följer en vägledning framtagen av 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen består av ett antal steg som ska ge-
nomföras varav VA-policy är ett steg som enligt vägledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
VA-policyn är ett steg där strategiska vägval, riktlinjer för hantering av vissa va-frågor samt priorite-
ringsgrunder fastställs. Dessa bygger på kunskapen från det tidigare steget som kallas för VA-översikt 
samt från resultatet av den workshop som hölls med tjänstepersoner och politiker i december 2021. 
 
VA-policyn är strukturerad med en tydlig uppdelning mellan allmän VA-försörjning, utbyggnad av all-
män VA-försörjning, enskilt VA, dagvatten och mer övergripande frågor.   
 
VA-policyn blir sedan ett styrande dokument för resterade arbete med de handlingsplaner som ska upp-
rättas för den allmänna och enskilda VA-försörjningen. Det arbetet kommer också följa den ändring 
som sker i lagen om allmänna vattentjänster och som träder i kraft i januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
VA-policy 
VA-översikt 
Bilaga 1. Lagar och mål 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå 
kommun 
KS/2021:465 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
David Forslund (T) föreslår avslag på motionen. 
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 221019 §104 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
Motionär  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Val av revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande revisorer: 
 
Inger Nyhman (S) 
Lisbeth Lundgren (S) 
Ann-Marie Bystedt (S) 
Petter Andersson (M) 
Tord Norberg (SD) 
Keijo Ojala (T) 
Sven-Olof Selander (C) 
 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda 
Matrikeln 
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För åren 2023-01-01-2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till ordförande och Lisbeth Lundgren (S) till vice 
ordförande i revisionen. 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Valda  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För åren 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Stefan Dalin (S)   Johan Engström Lockner (S) 
Tony Andersson (M)   Markus Sjöström (M) 
Mari Eliasson (S)   Jenny Svedlund (S) 
Björn Könberg (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Annika Söderberg (S)   Johanna Bergsten (S) 
Oskar Andersson (M)   Håkan Svensson (M) 
Svante Sörmark (V)   Robert Thunfors (T) 
David Forslund (T)   Björn Hellquist (T) 
Mats Wallin (SD)   Ove Andersson (SD) 
Marianne Larsson (SD)   Bernt Wallström (SD) 
Niklas Edén (C)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Stefan Dalin (S) till ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 198 
Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Tony Andersson (M) till 1:e vice ordförande i kommunstyrel-
sen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199 
Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  för tiden 2023-01-01-
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse David Forslund (T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200 
Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämn-
den: 
 
Ledamot   Ersättare 
Karina Nordgren (S)  Annika Söderberg (S) 
Bengt Nilsson (S)  Roger Westin (S) 
Jeanette Nordin (S)  Ann-Margret Bäckström (S) 
Jim Karlsson (S)  Anders Magnusson (S) 
Marcus Kullin (M)  Stefan Strandlund (M) 
Zofia Henriksson (M)  Krister Jonsson (M) 
Monica Åberg (T)  Anna Eriksson (V) 
Anders Borg (T)  Hanna Persson (T)  
Ove Andersson (SD)  Ulf Lindholm (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Adam Svedin (SD) 
Åsa Eriksson (C)  Viktor Bengtson (KD) 
 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201 
Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till ordförande och Bengt Nilsson (S) till 
vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202 
Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Lisbeth Eklund (S)  Björn Könberg (S) 
Oskar Andersson (M)  Sanna Wallin (S) 
Erik Andersson (S)  Göran Ljungblom (S) 
Jenny Svedlund (S)  Peter Persson (S) 
Lars-Erik Byström (S)  Krister Jonsson (M) 
Håkan Svensson (M)  Zofia Henriksson (M) 
Anders Fagerblom (V)  Patrik Eriksson (T) 
Joakim Bymark (T)  Ann-Christin Bylund (T)  
Marianne Larsson (SD)  Pär Karlstedt (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Anna Jansson (SD) 
Jotiar Lennartsson (KD)  Anna Eriksson (C) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203 
Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande och Oskar Andersson (M) till 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 204 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01- 
01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Johanna Bergsten (S)   Pirjo Jonsson (S)  
Håkan Svensson (M)   Krister Jonsson (M) 
Lars Kempe (S)   Markus Eriksson (S) 
Line Essman (S)   Lena Hallin (S) 
Christer Andersson (S)   Hans Hillgren (S) 
Markus Sjöström (M)   Anna Svensson (M) 
Mariza Villanueva Contreras (V)  Bodil Mattsson (V) 
Lotta Borg (T)   Angela Bodin (T) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD) 
Mats Wallin (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
Anita Hellstrand (C)   Anastasie Mukabera (KD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln 
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 205 
Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till ordförande och 
Håkan Svensson (M) till vice ordförande i socialnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 206 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Markus Sjöström (M)   Oskar Andersson (M) 
Cecilia Edholm (S)   Elisabeth Svan (S) 
Johan Engström Lockner (S)  Christer Brodén (S) 
Marie Lodin (S)   Göran Ljungblom (S) 
Roger Öberg (S)   Leif Söderberg (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Roger Nordén (T)    Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Monica Persson (T) ´  Jonny Hägglund (T)  
Pär Karlstedt (SD)   Ove Andersson (SD) 
Ulric Jansson (SD)   Glenn Sjöström (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD)   Lilian Lagergren Johansson (C) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 207 
Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Markus Sjöström (M) till ordförande och Cecilia Edholm (S) till 
vice ordförande i kultur- och tekniknämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 208 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01- 
-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Erik Andersson (S)   Jan-Christer Jonsson (S)  
Maud Olsén Ekström (M)   Zofia Henriksson (M) 
Jenny Svedlund (S)   Sture Melin (S)  
Peter Persson (S)   Markus Kullin (M)  
Andrietta Ogebrant (T)   Ewa Grahn (V) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD)  
Sven-Åke Jacobson (KD)   Karl-Erik Svedin (C) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 209 
Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till ordförande och Maud Olsén Ekström 
(M) till vice ordförande i valnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 210 
Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Roger Öberg (S)   Monica Persson (T) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 211 
Val av representanter i Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Kristina Wallin (S) och Niklas Edén (C) till representant i rubr 
stiftelse. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 212 
Val av representanter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Brundinska fonden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Hans Valberg (S) som kommunens representant och Jessika 
Svantesson (T) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 213 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå Invest 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr bolags-
stämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
Torsboda Industrial Park AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr bolags-
stämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 215 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kollektivtra-
fikmyndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2223-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud vid rubr bolags-
stämma samt utse Leif Söderberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå 
Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln 
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
MittSverige Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 218 
Val av ombud till Kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ombud till Kommunförbundet Västernorrland: 
 
Ledamöter     Ersättare  
Jim Karlsson (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Mari Eliasson (S)   Jeanette Nordin (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Patrik Eriksson (T)   Maritza Villanueva Contreras (V) 
Marianne Larsson (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln   
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 219 
Val av ombud i lantmäterifrågor för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud i lantmäterifrågor 
samt utse Bengt Nilsson (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 220 
Val av fiskeriombud för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Anders Magnusson (S) och David Forslund (T) till fiskeriom-
bud samt utse Alf Söderlund (S) och Niklas Edén (C) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221 
Val av ombud till ordinarie och ev bolagsstämma med AB Timråbo för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr bolags-
stämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 222 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Fastigheter AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud vid rubr bolags-
stämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 223 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Flygplats AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud till rubr bolags-
stämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 224 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Servanet 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud till rubr bolags-
stämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 225 
Val av kommunal revisor i AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i AB Timråbo samt utse 
Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226 
Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i Timrå Vatten AB 
samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i Timrå Vatten AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 227 
Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i MittSverige Vatten 
AB samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i MittSverige Vatten 
AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 228 
Val av kommunal revisor i kommunens donationsstiftelser för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till revisor i kommunens donationsstiftelser 
samt utse Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i kommunens donationsstif-
telser. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 229 
Val av revisor i Timrå Invest  AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut   
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Tord Norberg (SD)  till kommunal revisor i Timrå Invest AB 
samt utse Inger Nyhman (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i Timrå Invest AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 230 
Val av revisor i Torsboda Industrial  Park AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut   
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i Torsboda Industrial  
Park AB samt utse Inger Nyhman (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Tord Norberg (SD) till kommunal revisor i Torsboda Industrial  
Park AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231 
Val av revisor i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Sven-Olof Selander (C) till kommunal revisor i Midlanda Fas-
tigheter AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Sven-Olof Selander (C) till kommunal revisor i Midlanda Fastig-
heter AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 232 
Val av kommunal revisor i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023- 
01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Sven-Olof Selander (C)  till kommunal revisor i Midlanda Flyg-
plats AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Sven-Olof Selander (C) till kommunal revisor i Midlanda Flygplats 
AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 233 
Val av revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag. 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i Medelpads Räddnings-
tjänstförbund samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i Medelpads Räddnings-
tjänstförbund. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

56 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 234 
Val av nämndemän till Sundsvalls Domsaga för tiden 2024-01-01-- 
2027-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2024-01-01--2027-12-31 utse följande nämndemän till Sundsvalls Domsaga: 
 
Annika Söderberg (S) 
Gunnar Grönberg (S) 
Kadra Ismail (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Dahlin (M) 
Maud Olsén Ekström (M) 
José Luis Ahumada Arenas (V) 
Monica Persson (T) 
Bernt Wallström (SD) 
Glenn Sjöström (SD) 
 
Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235 
Val av ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänst-
förbund: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Pirjo Jonsson (S)  Roger Öberg (S) 
Björn Könberg (S)  Markus Sjöström (M) 
Björn Hellquist (T)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikelsn  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 236 
Val av vice ordförande i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01-2026-12-31 utse Pirjo Jonsson (S) till vice ordförande i Medelpads Räddnings-
tjänstförbund. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

59 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 237 
Val av ledamöter i styrelsen för AB Timråbo för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för AB Timråbo: 
 
Per-Arne Olsson (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Oskar Andersson (M) 
Robert Thunfors (T) 
Marianne Larsson (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 238 
Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen för AB Timråbo fr o 
m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 
val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Per-Arne Olsson (S) till ordförande och Pirjo Jonsson (S) till vice ordförande i styrelsen för AB 
Timråbo. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 239 
Val av ledamöter till styrelsen för Torsboda Industrial Park  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommun-
fullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatpe-
riod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare i Torsboda Industrial Park AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Karl-Erik Svedin (C) 
Bernt Wallström (SD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

62 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 240 
Val av ordförande i Torsboda Industrial Park  AB fr o m ordinarie bo-
lagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande i styrelsen för Torsboda Industrial Park AB. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

63 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 241 
Val av ledamöter till styrelsen för Timrå Invest  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkom-
mande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare I Timrå Invest AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Karl-Erik Svedin (C) 
Bernt Wallström (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

64 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242 
Val av ordförande och vice ordförande i Timrå Invest  AB fr o m ordina-
rie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäk-
tige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då all-
männa val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatpe-
riod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Markus Sjöström (M) till vice ordförande i styrelsen för Timrå 
Invest AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

65 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam för tiden 2023-04-01--2027-03-31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-04-01—2027-03-31 utse Lars Kempe (S) till ordinarie ledamot och 
Maritza Villanueva Contreras (V) till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Finsam. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

66 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 244 
Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkom-
mande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB: 
 
Utse Tony Andersson (M), Johan Engström Lockner (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) till le-
damöter i Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

67 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 245 
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse Tony Andersson (M) till ordförande och Johan Engström Lockner 
(S) till vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

68 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 246 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i MittSverige Vatten 
och avfall AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för MittSverige Vatten 
och avfall AB. 
 
Utse Tony Andersson (M) och Johan Engström Lockner (S) i styrelsen för MittSverige Vatten och av-
fall AB samt utse Maritza Villanueva Contreras (V) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

69 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 247 
Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

70 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 248 
Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, Kollektivtrafik-
myndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01--2026-12- 
31 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Stefan Dalin (S)  Tony Andersson (M) 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

71 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 249 
Val av ersättare i styrelsen för Servanet AB för tiden fr o m ordinarie bo-
lagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kom-
munfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ersättare i styrelsen för Servanet AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

72 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 250 
Val av ledamöter i Midlanda Fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie bo-
lagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till  
kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

73 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 251 
Val av vice ordförande i Midlanda fastigheter AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkom-
mande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod: 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

74 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 252 
Val av ledamöter i Midlanda Flygplats AB för tiden fr o m ordinarie bo-
lagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till  
kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Flygplats AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

75 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 253 
Val av styrelseledamot, ägarombud och stämoombud - Ostakustbanan 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 

1. Utse Stefan Dalin (S) till ordinarie ledamot i styrelsen Ostkustbanan 2015 AB. 
 

2. Utse Mari Eliasson (S) som ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027.  
 

3. Utse David Forslund (T) som ersättande ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB 
för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2027.  

____  
 
Ärendet  
Med anledning av årets val behöver Timrå kommun - som en av tio ägare av Ostkustbanan 2015 AB - 
välja styrelseledamot, representanter till ägarforum, stämmoombud. 
 
Varje ägare ska välja en ledamot. Valet sträcker sig över mandatperioden, från bolagets ordinarie bo-
lagsstämma till den ordinarie bolagsstämma som efterföljer ordinarie allmänna val 2026. Varje ägare ska 
utse två representanter var, en representant från den styrande majoriteten och en från oppositionen.  
 
Valet sträcker över samma period som för styrelseledamöter. Representanter till ägarforum kan med 
fördel också tjänstgöra som stämmoombud men kan inte tjänstgöra som styrelseledamot. 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Matrikeln  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

76 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 254 
Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 
KS/2022:445 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kommunstyrelsen som förrättades av kommun-
fullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
    
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

77 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 255 
Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 
KS/2022:445 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kultur- och tekniknämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

78 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 256 
Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden 
KS/2022:445 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till socialnämnden som förrättades av kommunfull-
mäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

79 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 257 
Inkallelseordning till ersättare i barn- och utbldningsnämnden 
KS/2022:445 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till barn- och utbildningsnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
    
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

80 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 258 
Inkallelseordning för ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2022:445 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till miljö- och byggnadsnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
      
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

81 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 259 
Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 
KS/2022:445 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares inkal-
lande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till valnämnden som förrättades av kommunfullmäk-
tige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T    T, V, C, KD, SD, M, S 
SD    SD, KD, M, C, S, V , T 
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, KD, T, V, M, S, SD 
KD    KD, C, T, V, M, S, SD  
        
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med tillämp-
ning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

82 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 260 
Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
KS/2022:429 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal rekommen-
dationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

• Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen. 
• Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott. 
• Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår. 
• Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår. 
• Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation revideras 

inom en snar tid. 
• Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna. 

 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 221017 § 159 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport – Granskning av beredskap vid avbrott 
 
 
 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

83 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 261 
Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - socialnämn-
dens svar 
KS/2022:425 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal rekommen-
dationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
Socialnämnden har lämnat ett svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-10-18 § 139  
Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” - svar 
 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

84 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 262 
Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:426 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Revisionen 
önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redo-
visade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

• Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen 
• Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
• Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
• Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
• Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation revideras 

inom en snar tid 
• Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisions-
rapporten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltnings-
chefs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 221019 §105 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 56058SE



 
Protokoll 

85 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 263 
Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
KS/2022:185 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun och Sundsvalls kommun i samverkan skall arbeta med 
varumärket Norrlandsportalen har inkommit. 
 
Förslaget vill att man skall knyta ihop Norrland med start i Västernorrland och i Jämtlands län och fort-
sätter vidare till både Västerbotten och Norrbottens län. Till start utpekas Skeppsholmen som nav och 
att man skall skapa ett Visitor Center vid Y:et med ett flertal digitala lösningar för de fyra länens mark-
nadsföring. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Timrå kommun idag redan jobbar med 
nyligen uppstartade besöksmålet och varumärket Sinnenas Vägar samt platsvarumärket From Timrå 
With Love. Kommunen jobbar även i nuläget med en långsiktig plan kring formeringen av Destination 
Sundsvall. Att i detta läge arbeta med ett ytterligare ett platsvarumärke som Norrlandsportalen, är inte 
lämpligt.  
 
Förslagsställaren har angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid sam-
manträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Etablering av Norrlandsportalen vid Y:et, maskad 
Etablering av Norrlandsportalen (fullständigt medborgarförslag) 
Presentation av Norrlandsportalen vid Y:et 
Presentation av Nord-Norge-Portalen 
Etablering av Norrlandsportalen (från Sundsvall kommuns e-tjänst) 
Mail 
Minnesanteckningar presidiekonferens 220503, medborgarförslag 
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