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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-29

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Timrå kommunhus 17:00-20:15

Beslutande

Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Anneli Wikner, Timrå Vatten AB § 67
Micael Löfqvist, AB Timråbo § 67

Utses att justera

Heidi Jacobsen (V), Håkan Svensson (M), Tony
Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret måndag den 6 maj 2019

Underskrifter

………………………………………………….
Jan-Christer Jonsson (S , ordförande §§ 63-70,
72,75,77-97

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Mari Eliasson (S), ordförande § 71
…………………………………………………
Johanna Bergsten (S), ordförande §§ 73,74,76

………………………………………………….
Tony Andersson (M), justerare § 72

………………………………………………….
Heidi Jacobsen (V), justerare §§ 63-97

………………………………………………….
Håkan Svensson (M), justerare §§ 63-71,73-97

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2019-04-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2019-05-07

Anslaget nedtas den
2019-05-29
Paragrafer
63-97

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder Måndag den 29 april 2019 kl 17.00 i kommunhusets lokal
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen).

Föredragningslista
1

Sammanträdet öppnas

2

Val av justerare

3

Fastställande av ärendelista

4

Hearing med AB Timråbo och Timrå Vatten AB

Beslutsärenden
5

Årsredovisning 2018, Timrå kommun

6

Revisionsberättelse

7

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

8

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

9

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden

10 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden
11 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
12 Årsredovisning 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund
13 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 MittSverige
Vatten & Avfall AB
14 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Timrå Vatten
AB
15 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda
Fastigheter AB
16 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda
Flygplats AB
17 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 AB Timråbo
18 Ändrad råds- och beredningsstruktur för Timrå kommun: avveckling av miljö- och
klimatberedning samt barn- och ungdomsberedning
19 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
20 Investeringsnivå 2019, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB
21 Midlanda Flygplats förslag till ändrad ägarstyrning
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Kungörelse
22 Upphävande av nuvarande pensionspolicy
23 Reglemente för attest
24 Besöksnäringsprogram
25 Översyn av Landsbygdsprogram
26 Välfärdsbokslut 2018
27 Miljöbokslut 2018

Valärenden
28 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Marcus Molinder (SD)
29 Avsägelse av politiska uppdrag Patrik Norberg (S)

Anmälningsärenden
30 Personal- och hälsobokslut 2018
31 Årsredovisningar 2018, förvaltade stiftelser
32 Medborgarförslag Tydlig skylt med skola och tydlig skylt med hastighet 30, vid
Mariedalsskolan

Timrå 2019-04-17

Jan-Christer Jonsson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 17 april 2019 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 63

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på
kommunens officiella anslagstavla.
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 64

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Heidi Jacobsen (V) och Håkan Svensson (M). Tony Andersson (M) utses att justera ärendet om ansvarsfrihet för barnoch utbildningsnämnden. Justeringen sker på kommunledningskontoret fredag den 3 maj
2019 kl 16.00.
____
Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), David Forslund (T), Monica Persson
(T), Ulf Lindholm (SD), Mikael Sjöberg (SD), Fredrik Bernblom (SD), Jonathan Lundin (SD),
Marianne Larsson (SD), Tony Hedberg (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
____
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Lotta Borg (T) som justerare från oppositionens sida
och därmed utse tre justeringspersoner att justera dagens protokoll.
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår avslag på Robert Thunfors (T) förslag och föreslår att utse
två justeringspersoner att justera dagens protokoll.
Ordföranden ställer förslagen om att utse Lotta Borg (T) som justerare och därmed utse tre
justeringspersoner mot Jan-Christer Jonsson (S) förslag att utse två justeringspersoner
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) förslag att utse Lotta Borg (T) som justerare och därmed utse tre justeringspersoner att justera
dagens protokoll.
Votering begärs och utförs via app
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Robert
Thunfors (T) förslag att utse tre justeringspersoner röstar Ja och den som avslår Robert Thunfors (T) förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 13 Ja-röster och 27 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) förslag att utse tre justeringspersoner att justera dagens protokoll.
Sluten omröstning begärs
Ordföranden utser Gunnar Grönberg (S) och Monica Persson (T) som valkontrollanter vid
sluten omröstning.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter
som en efter en avlägger sin röst avseende val av justerare för dagens sammanträde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

Sammanräkningen av avgivna röster för valet av justerare till dagens sammanträde görs av
utsedda valkontrollanter och antalet röster fastställs till 40 st. Valsedlarna fördelar sig enligt
följande:
Håkan Svensson (M) 28 röster och Lotta Borg (T) 12 röster. Ordföranden konstaterar därmed
att kommunfullmäktige beslutar att utse Håkan Svensson (M) att justera dagens protokoll från
oppositionens sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 65

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av fyllnadsval i kultur- och tekniknämnden efter Tomas
Sellin (S).
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med fyllnadsval i kultur- och tekniknämnden efter Tomas Sellin (S).
Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 66

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.30-18.15 för information av kommunchef Andreaz
Strömgren samt för utbildning i appen för styrelsemöte.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 67

Hearing med AB Timråbo och Timrå Vatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Hearing med AB Timråbo Micael Löfqvist och Timrå Vatten AB Anneli Wikner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 68

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.05-19.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

12

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 69

Årsredovisning 2018, Timrå kommun
Dnr KS/2018:470

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa årsredovisningen 2018 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk
hushållning 2018.
2. Besluta att reglering av 2018 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, ej skall ske
med hänvisning till synnerliga skäl.
3. Överlämna årsredovisning 2018 till revisionen.
4. Ambitionen snarast är att återställa soliditeten till 2017 års nivå.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2018 för kommunen inkl sammanställd
redovisning(koncernredovisning). Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi. Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till -59,1 mnkr vilket är
mycket försämrat jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid fastighetsförsäljning om 5,5 mnkr.
Under 2018 har verksamhetens nettokostnader ökat kraftigt och uppgick till 106% av skatteintäkter och
generella statsbidrag .Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av kommunen
uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Kommunen klarar inte kommunallagens balanskrav 2018. Kommunen uppnår helt eller delvis en mindre
del av de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till -59,2 (25,7) mnkr inkl inklusive bokslutsdispositioner och skatt.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

Kommunledningskontoret
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 70

Revisionsberättelse
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna revisionsberättelsen för år 2018.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om beviljad ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse år 2018
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 71

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____
Johanna Bergsten (S), Anna-Lena Fjellström (S), Lisbeth Eklund (S), Stefan Dalin (S), PerArne Frisk (S), Jan-Christer Jonsson (S), Pirjo Jonsson (S), Maritza Villanueva Contreras (V),
Tony Andersson (M), Björn Hellquist (L), Niklas Edén (C), Robert Thunfors (T) och Jonathan Lundin (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S), Peter Persson (S), Charlotte Evert (S) Christer Andersson (S), Svante Sörmark (V), Monica Åberg (T) och Kim Ahlstrand (SD) tjänstgör istället för ovanstående ledamöter.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga styrelser/nämnder
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 72

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____
Lisbeth Eklund (S), Björn Könberg (S), Karina Nordgren (S), Erik Bäckström Andersson (S),
Ann- Margret Bäckström (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Chatrine Nordlund (L), Lotta
Borg (T), Håkan Svensson (M), Ida Lindström (C) och Jonathan Lundin (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S), Charlotte Evert (S), Peter Persson (S), Christer Andersson (S), Svante Sörmark (V), Monica Åberg (T) och Kim Ahlstrand (SD) tjänstgör istället för ovanstående ledamöter.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga styrelser/nämnder
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 73

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____
Gunnar Grönberg (S), Anna-Lena Fjellström (S), Pirjo Jonsson (S), Jan-Christer Jonsson (S),
Johan Engström Lockner (S), Lars Bergman (V), Heidi Jacobsen (V), Chatrine Nordlund (L),
Marcus Sjöström (M), Fredrik Bernblom (SD) och Ulf Lindholm (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S), Charlotte Evert (S), Peter Persson (S), Christer Andersson (S), Svante Sörmark (V), och Kim Ahlstrand (SD) tjänstgör istället för ovanstående.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för kultur- och tekniknämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga styrelser/nämnder
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 74

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____
Per-Arne Frisk (S), Pirjo Jonsson (S), Jan-Christer Jonsson (S), Lars Kempe (S), Christer Andersson (S), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Monica Persson (T) och Marianne Larsson
(SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S), Charlotte Evert (S), Peter Persson (S), Monica Åberg (T) och Kim
Ahlstrand (SD) tjänstgör istället för ovanstående ledamöter.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga styrelser/nämnder
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 75

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2019:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____
Karina Nordgren (S), Annika Söderberg (S), Jeanette Nordin (S), Roger Öberg (S), Zofia Henriksson (M), Ulf Lindholm (SD), Jonathan Lundin (SD) och Mikael Sjöberg (SD) deltar ej i
handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Charlotte Evert (S), Peter Persson (S), Christer Andersson (S), Kim Ahlstrand (SD) och Angela Bodin (SD) tjänstgör istället för ovanstående ledamöter.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga styrelser/nämnder
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 76

Årsredovisning 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund
Dnr KS/2019:31

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2018.
____
Pirjo Jonsson (S), Björn Könberg (S), Roger Öberg (S), Annika Söderberg (S), Jan-Christer
Jonsson (S) och Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S), Charlotte Evert (S), Peter Persson (S) och Christer Andersson (S) tjänstgör
istället för ovanstående ledamöter.
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse för år 2018.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 9 april 2019 § 150, beslutat godkänna årsredovisningen samt översända årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Medelpads Räddningstjänstförbund
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Medelpads Räddningstjänstförbund
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 77

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2018 MittSverige Vatten & Avfall AB
Dnr KS/2019:33

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten & Avfall AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för MittSverige Vatten &
Avfall AB år 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
MSVAB
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 78

Årsredovisning med revisionsrapport och granskningsrapport
2018 Timrå Vatten AB
Dnr KS/2019:156

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och
fastställer resultat- och balansräkning
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Timrå Vatten AB år
2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
TVAB
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 79

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2018 Midlanda Fastigheter AB
Dnr KS/2019:34

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Midlanda Fastigheter AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter AB
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 80

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2018 Midlanda Flygplats AB
Dnr KS/2019:35

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
____
Ärendet
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 81

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2018 AB Timråbo
Dnr KS/2019:32

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
____
Lisbeth Eklund (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Bengt Nilsson (S) tjänstgör i stället för Lisbeth Eklund (S).
____
Ärendet
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Revisionen
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 82

Ändrad råds- och beredningsstruktur för Timrå kommun: avveckling av miljö- och klimatberedning samt barn- och ungdomsberedning
Dnr KS/2019:9

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna utvärderingen av barn- och ungdomsberedningen, miljö- och klimatberedningen, tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet.
2. Avveckla barn- och ungdomsberedningen samt miljö- och klimatberedningen.
3. Upphäva arbetsordningen för barn- och ungdomsberedningen, beslutad 2011-11-28 §
143.
4. Upphäva arbetsordningen för miljö- och klimatberedningen, beslutad 2016-09-26 §
129.
5. Förtydliga att kommunstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att bevaka och samordna
nämndernas arbete med barn- och ungdomsfrågor samt miljö- och klimatfrågor inom
ramen för kommunstyrelsens samordnings- och beredningsansvar.
6. Skapa ett råd som ska samverka med pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer, att
träda i kraft från och med 2020-01-01.
7. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till arbetsordning och representation
för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, i dialog med representerade föreningar, som
tillställs kommunfullmäktige för beslut senast i november 2019.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att med stöd av övriga nämnder utvärdera barn- och ungdomsberedningen, miljö- och klimatberedningen, tillgänglighetsrådet
samt kommunala pensionärsrådet. Utredningen avrapporteras i detta ärende och med utredningen som underlag föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att ändra råds- och beredningsorganisationen utifrån förslag som framkommit i utvärderingen.
Ärendets tidigare behandling
Verksamhetsplan och budget 2019-2021, KS/2018:317.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

Utvärdering av barn- och ungdomsberedningen, miljö- och klimatberedningen, tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet.
Intervjusvar från sammankallande tjänsteperson och ordförande för respektive beredning och
råd.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 83

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Dnr KS/2019:131

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av ärendet.
____
Ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på www.timra.se samt finns
att ta del av i efterhand.
Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben och sändningarna kan nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett radioprogram enligt Yttrandefrihetsgrundlagen . Kommunen måste då anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig
utgivare till myndigheten för radio och tv. En ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Stefan Dalin (S), Pirjo Jonsson (S), Niklas Edén (C) och Robert Thunfors (T) föreslår att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av ärendet.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Förslag till beslut:
1. Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsända sammanträden på www.timra.se.
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på
www.timra.se.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott
han/hon kan begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje
fullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Exp

/

2019-04-29

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 84

Investeringsnivå 2019, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda
Flygplats AB
Dnr KS/2019:121

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Medge investeringsnivån 2019 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats
AB till max 12,5 mnkr.
2. Medge överföring av 3 mnkr från 2018 års investeringsbudget för investering av röntgenutrustning.
____
Ärendet
Det finns aktieägaravtal mellan ägarkommunerna för det gemensamma bolaget Midlanda Fastigheter AB, som äger dotterbolaget (db) Midlanda Flygplats AB till 100%. Aktieägaravtalet
gäller även i tillämpliga delat avseende på db. Enligt gällande aktieägaravtal ska investeringar
som överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Midlandabolagens budgeterade investeringar för 2019 beräknas till totalt 15,5
mnkr, varav Midlanda Fastigheter AB 4,5 mnkr och Midlanda Flygplats AB 11,0 mnkr( inklusive överföring från 2018). Tillsammans med investeringsnivån för 2017 och 2018 överstiger
det gränsen om 15 mnkr.
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då
investeringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskäl.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 85

Midlanda Flygplats förslag till ändrad ägarstyrning
Dnr KS/2019:113

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Personunion styrelse införs i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar likalydande beslut.
3. Ändra bolagsordningen för Midlanda Flygplats AB så att man utökar antalet styrelseledamöter till max 8 stycken. I styrelsen ska tre utses av Sundsvall och två utses av
Timrå och tre ledarmötet ska vara näringslivsrepresentanter.
4. Uppdra till ägarrepresentanten att överlämna beslutet till bolagsstämman.
____
Ärendet
Nuvarande styrning av Midlanda flygplats har inte fungerat på ett ur Timrå kommuns perspektiv tillfredställande sätt. Det har varit svårt att få en ägarstyrning som leder till att man har
kontroll på ekonomin. Ett förslag som Abersten advokatfirma har utrett är om man kan slå
ihop de två bolagen Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB via en fusion.
Nackdelen med ett bolag är att man riskerar både verksamheten och fastigheterna vid en konkurs. Enligt advokatfirman är det möjligt med en fusion men inte helt enkelt. Ekonomichefens och Näringslivschefens bedömning är att det bästa alternativet är att man har samma
personer som sitter i bägge bolagens styrelse, en så kallad personunion. Detta ökar ägarnas
insyn i de båda bolagen utan att man behöver slå ihop bolagen.
Tjänstemännens förslag är att Timrå kommun ber Sundsvall kommuns besluta om en person
union styrelse vilket är en förutsättning för att förslaget kan genomföras då Sundsvalls kommun äger en majoritet av rösterna.
Ändring i bolagsordningen för Midlanda Flygplats AB bör genomföras så att även näringslivsrepresentanter får plats i styrelsen. Förslaget är att Sundsvall utser tre styrelseledamöter och
Timrå utser två styrelseledamöter och tre representanter ska komma från näringslivet. Detta
innebär att styrelsen i Midlanda Flygplats AB utökas från 5 till 8 styrelseledamöter.
Beslutsunderlag
Advokatfirman Aberstens utredning
Återkoppling från tjänstemän
Bolagsordning Midlanda Fastigheter AB
Bolagsordning Midlanda Flygplats AB
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

Midlanda Fastigheter AB, klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 86

Upphävande av nuvarande pensionspolicy
Dnr KS/2019:152

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Upphäva beslut om pensionspolicy från 2003-09-29 § 72.
____
Ärendet
Den pensionspolicy som togs 2003-09-29 § 72 är inte längre i linje med de kollektivavtal som
senare har tecknats mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. Dom nya kollektivavtalen innebär en förändring av hur man hanterar premiebaserad pension bl a. Det finns många
nya förändringar och avtal. Det gamla avtalet PA-KL och PBF har kompletterats med flera
nya avtal tecknats t ex PFA, PFA-98, KAP-KL, AKPA-KL, OPF-KL, OPF-KL 18. Det viktigt att pensionspolicyn/ uppdateras vid varje ny mandatperiod om behov finns.
Beslutsunderlag
Nuvarande pensionspolicy
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 87

Reglemente för attest
Dnr KS/2019:141

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna reviderat reglemente för attest.
2. Anta reviderade tillämpningsanvisningar.
____
Ärendet
Nuvarande reglemente för attest beslutades 2009-03-30 § 24 av kommunfullmäktige. Timrå
kommun har vid årsskiftet 2018/2019 bytt ekonomisystem och det innebär att även reglementet för attest bör uppdateras. För att fullt ut kunna använda de funktioner som finns i det nya
ekonomisystemet så måste även reglementet uppdateras. Ekonomienheten vill kunna hantera
periodiska fakturor på ett automatiserat sätt istället för dagens manuella hantering. Anledningen är att manuell hantering är tidskrävande och håller inte samma höga kvalité som automatiserad hantering. Ekonomienheten får med detta förslag möjlighet att bestämma vilken typ av
periodiska fakturor som ska hanteras via ekonomisystemets objektdatabas. Om stora volymer
hanteras automatiseras så frigörs arbetstid både för verksamheten samt ekonomienheten.
Flera internkontroller kommer att införas för att säkerställa att övergången till automatiserade
flöden håller hög kvalité.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Reviderat reglemente för attest
Reviderade tillämpningsanvisningar
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 88

Besöksnäringsprogram
Dnr KS/2019:154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Anta program för besöksnäringen.
2. Uppdatera Besöksnäringsprogrammet vart annat år.
____
Ärendet
I juni 2018 antog kommunstyrelsen Policy för näringslivsutveckling – strategi för Norrlands
bästa företagsklimat. I den lyfts fyra fokusområden som i sin tur kopplar till 18 prioriterade
insatser. Under fokusområdet ”Attraktionskraft” har strategi för besöksnäring och evenemang
pekats ut som en prioriterad insats. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till näringslivskontoret att ta fram ett förslag till policy för utveckling av besöksnäring och evenemang.
I juni 2018 startades arbetet på Näringslivskontoret med att ta fram en strategi för besöksnäringen, tillsammans med en MIUN student inom destinationsutveckling. I denna process har
vi använt oss av material med omvärldsanalys från det tidigare arbetet med policyn för näringslivsstrategi samt haft tre större workshops med över 100 engagerade företagare, föreningar samt politiker och tjänstepersoner från kommunen där vi intagit tankar och information in i
arbetet. Information från andra städers och destinationers strategier och rapporter har också
vägts in i detta dokument samt även trendbevakning från t.ex. Visit Sweden och Kairos Future. Strategin har även varit ute på remiss och dessa svar har beaktats.
Ärendets tidigare behandling
KS/2018:223
Beslutsunderlag
Besöksnäringsprogram
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 89

Översyn av Landsbygdsprogram
Dnr KS/2019:155

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Uppdra till kommunstyrelsen att se över landsbygdsprogrammet och om behov finns föreslå
uppdateringar.
____
Ärendet
2015 antog kommunfullmäktige förslaget till Landsbygdsprogrammet som sträckte sig över
2015-2019. Vid antagandet förslogs en översyn av programmet 2019. Näringslivskontoret
ansvarar idag för att samordna kommunens landsbygdsutveckling.
Ärendets tidigare behandling
KS/2015:177
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 90

Välfärdsbokslut 2018
Dnr KS/2019:129

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna välfärdsbokslut 2018.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 174 om antagande av folkhälsoprogram för
2016-2019. Kommunledningskontoret har upprättat redovisning av åtgärder vidtagna inom
ramen för programmet som ett välfärdsbokslut
Beslutsunderlag
Välfärdsbokslut 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 91

Miljöbokslut 2018
Dnr KS/2018:468

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna 2018 års miljöbokslut.
____
Ärendet
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter
som skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2018.
Beslutsunderlag
Miljöbokslut 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klk
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 92

Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Marcus Molinder (SD)
Dnr KS/2019:143

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Marcus Molinder (SD) har i skrivelse, den 12 mars 2019, avsagt sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och som nämndeman i Sundsvalls domsaga.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har, den 25 mars 2019 § 58, utsett Mikael Sjöberg (SD) till ny nämndeman till Sundsvalls domsaga.
Länsstyrelsen har, den 29 mars 2019, genom röstsammanräkning utsett Tony Hedberg (SD)
till ny ledamot och Kim Ahlstrand (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m
den 14 oktober 2022.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens röstsammanräkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 93

Avsägelse av politiska uppdrag Patrik Norberg (S)
Dnr KS/2019:185

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna Patrik Norberg (S) avsägelse i socialnämnden.
2. Utse Erik Bäckström Andersson (S) till ny ersättare som ombud till Servanet AB.
____
Ärendet
Patrik Norberg (S) har i skrivelse, den 10 april 2019, avsagt sig uppdrag som ersättare i socialnämnden och ersättare som ombud i Servanet AB samt som ledamot i miljö- och klimatberedningen.
Socialnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär att
inget fyllnadsval kommer att ske i socialnämnden.
Socialdemokraterna har, den 24 april 2019, nominerat Erik Bäckström Andersson (S) till ny
ersättare som ombud i Servanet AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Servanet AB
Valda
Socialnämnden
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 94

Personal- och hälsobokslut 2018
Dnr KS/2019:128

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Varje år sammanställs en rapport för Timrå kommunen med inriktning på siffror och aktiviteter inom personalområdet. Denna rapport avser år 2018. Delar av redovisningen ingår även i
kommunens årsredovisning.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 9 april 2019 § 133, beslutat godkänna Personal- och Hälsobokslut
2018 samt delge kommunfullmäktige bokslutet.
Beslutsunderlag
Personal och hälsobokslut 2018
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 95

Årsredovisning 2018 Förvaltade stiftelser
Dnr KS/2019:46

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade
donationsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt
stiftelselagen. Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr.
De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är
Per Bergmans Donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är
bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är
skyldig att föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning.
Årsredovisningar för 2018 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens
ordförande enligt beslut KS 280/14. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt
stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor
Beslutsunderlag
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen
Bunsows hjälpstiftelse
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 9 april 2019 § 134, beslutat fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 för Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelser och Familjen
Bunsows hjälpstiftelse. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt
överlämna årsredovisningarna till revisionen.
Beslutsunderlag
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen
Bunsows hjälpstiftelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 96

Medborgarförslag Tydlig skylt med skola och tydlig skylt med
hastighet 30, vid Mariedalsskolan
Dnr KS/2018:445

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om skyltning vid Mariedalsskolan.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-03-07 att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Olycksstatistik
Protokollsutdrag KTN 190307 § 27
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-29

§ 97

Val - Fyllnadsval i kultur- och tekniknämnden efter Tomas Sellin
(S)
Dnr KS/2019:149

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen från Tomas Sellin (S).
2. Utse Cecilia Edholm (S) till ny ordinarie ledamot och Leif Söderberg (S) till ny ersättare i kultur- och tekniknämnden.
Ärendet
Tomas Sellin (S) har i skrivelse, den 18 mars 2019, avsagt sig uppdrag som ledamot i kulturoch tekniknämnden.
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Författningssamlingen
Valda
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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