
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:00-18.30 

Beslutande 
 

Se bifogad uppropslista 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  

Utses att justera Per-Arne Frisk (S) och Fredrik Bernblom (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret tisdag 10 december 2019 kl 
16.00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson, ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Per-Arne Frisk (S), justerare Fredrik Bernblom (SD), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Anslaget uppsatt den 
2019-12-10 

Anslaget nedtas den 
2020-01-01 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§201-§207 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 9 december 2019 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckning av närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelistan 

5 Inriktningsbeslut Timrå badhus - Behandlad återremiss 

6 Fastighetsköp Rörvägen 40-50 & Bäckgatan 9 C-D 

 

 
Timrå 2019-12-02 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 2 december 2019 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens 
officiella anslagstavla. 
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamö-
ter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 

 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges 
ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202 
Anteckning av närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande ersättare. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Per-Arne Frisk (S) och Fredrik Bernblom (SD) att justera da-
gens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret tisdag den 10 december 2019 kl 16.00 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 204 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-17.45 för information.  
 
Miljö- och byggchef Klas Lundgren informerar övergripande om verksamheten. 
 
Kultur- och teknikchef Jan Eriksson informerar om inriktningsbeslut Timrå badhus. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 205 
Fastställa ärendelistan 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 206 
Inriktningsbeslut Timrå badhus - Behandlad återremiss 
KS/2019:345 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:                  
 
1. Godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall. 
 
2. Starta investeringen badhus fas 2 enligt rapport fas 1. 
 
3. Överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 enligt kommunfullmäktiges be-
slutade budget 2019-11-25. 
 
4. Hänskjuta utökad driftkostnad för badhuset till budgetberedningen 2022. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Håkan Svensson (M), Oskar 
Andersson (M), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Ida Lindström (C), Ulf Lindholm (SD), Mari-
anne Larsson (SD), Fredrik Bernblom (SD), Tony Hedberg (SD),  Kim Ahlstrand (SD), Karin 
 Sellén (SD), David Wallin (L),  Björn Hellquist (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Pers-
son (T), David Forslund (T) och Sven-Åke Jacobsson (KD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens befintliga simhall är en av landets äldsta simhallar. Sedan tidigare har kommunfullmäktige 
beslutat att genomföra ett projekt där en ny simhall byggs i Timrå och den gamla stängs. NCC har upp-
handlats som entreprenör för projektet av kultur- och teknikförvaltningen. Projektet är uppdelat i två 
faser. Fas 1 innehåller bland annat framtagande av programhandling, bygglovshandlingar, driftkalkyl för 
färdigt badhus, tekniska förutsättningar och riktpris för fas 2. I samband med fas 2 tecknas ett kontrakt 
för själva genomförandet och byggnationen av simhallen som baseras på det framtagna riktpriset. Un-
der fas 1 har också vatten och avlopp dragits om för att möjliggöra den nya simhallen. Fjärrvärmen 
byggs också om i området som förberedelse för den nya simhallen. Syftet med detta ärende är att få ett 
startbeslut från kommunfullmäktige. Investeringsvolymen är redan beaktad i antagen budget, men är 
kraftigt resultatpåverkande för kommande budgetår och måste beaktas i verksamhetsplaner och budge-
ter för kommande verksamhetsår. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 191022 ställa sig bakom förvaltningens förslag och föreslå kom-
munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt 
Simhall, lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investerings-
budgeten samt att överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investe-
ringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

På kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutade en minoritet att återremittera förslaget. Som motivering 
till återremissyrkandet anges att ärendet bör hänskjutas till budgetberedningen 2021 samt att nämnden 
bör återkomma med fullständigt beslutsunderlag för investeringen med beräknad och förändrad drift-
kostnad samt hur den ska finansieras inom nämndens ram över tid. Kultur- och tekniknämnden har 
2019-11-28 behandlat återremissen och svarat på finansieringsfrågorna samt driftbudgeten och har 
därmed kompletterat med det underlag som krävs för ett nytt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Gunnar Grönberg (S), Stefan Dalin (S), Pirjo Jonsson (S) och Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till punkt 1, avslag till 
punkterna 2, 3 och 4 med att de ersätts med en ny punkt att ärendet återremitteras till budgetbered-
ningen inför kommande beredning för år 2021. 
 
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.15-18.20. 
 
Ordföranden föreslår att överläggningen åter öppnas. Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Tony Andersson (M) klargör en felaktig tolkning i sitt yrkande och föreslår bifall till punkt 1, avslag till 
punkterna 2, 3 och 4 med att de ersätts med en ny punkt att ärendet skickas till budgetberedningen 
inför kommande beredning för år 2021. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag ochTony Andersson (M) m fl förslag mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via app. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja och den som bifaller Tony Andersson (M) m fl förslag röstar Nej. Vid voteringen avges 
21 Ja-röster och 20 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KLK 
Tjänsteskrivelse KTN 
Protokollsutdrag KTN, 2019-11-28 § 112 
Protokoll MBL §19 2019-11-28 
Protokollsutdrag KF, 2019-11-25 § 188 
Återremissyrkande 2019-11-25 
Projektrapport fas 1 
Bilaga 1, Riskanalys projekt 191121 
Bilaga 2, Huvudtidplan – Timrå badhus 
Bilaga 3, Projektets organisation 
Bilaga 4, Ekonomisammanställning 
Bilaga 5, Kostnadskalkyl 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Bilaga 6, Plan 2 
Bilaga 7, Badtillgänglighet Sundsvalls kommun 
Bilaga 8, Badtillgänglighet Härnösands kommun 
Bilaga 9, Brev NCC 
Protokollsutdrag KS 19-11-12 §374 
Protokollsutdrag KTN 19-10-22 §103 
Voteringslista 
Reservation 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
Ekonomi  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 207 
Fastighetsköp Rörvägen 40-50 & Bäckgatan 9 C-D 
KS/2019:450 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna Timråbos köp av fastigheterna Rörvägen 40-50 samt Bäckgatan 9 C-D till en köpeskilling av 
22 350 000 kr. 
____ 
 
Ärendet 
Timråbos styrelse har beslutat att köpa fastigheterna Rörvägen 40-50 samt Bäckgatan 9 C-D. 
Då den totala köpeskillingen överstiger 20 mnkr så måste Timråbo ha ett fullmäktige beslut för att 
kunna genomföra köpet. Ekonomienheten anser att det är en bra investering och föreslår att kommun-
styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Timråbo får godkänt på att genomföra köpet. 
Köpeskillingen ryms inom befintligt borgenstak som Timrå kommun har åtagits sig mot Timråbo. 
 
Statens Bostads Omvandling, nedan kallat SBO, har sedan sent 90-tal och spåren av fastighetskrisen 
gått in och förvärvat bostäder i kommuner med stor obalans på bostadsmarknaden, dvs orter där det 
var eller är stora vakanser. Timrå kommun var tidigare en sådan marknad.  
Timråbo sålde i mitten av 2000-talet fastigheterna på Rörvägen 40-50 i Tallnäs samt Bäckgatan 9 C-D i 
Söråker till SBO. Fastigheterna var vid det tillfället outhyrda och kallställda. Åtgärden sågs vid det till-
fället som det enda alternativet till en rivning. Hyreshusen renoverades och Timråbo hyr sedan tillbaka 
hyreshusen från SBO i ett långsiktigt hyreskontrakt fram till år 2026.  
Timråbo fick under maj 2019 information från SBO om att hyreshusen på Rörvägen 40-50 och Bäckga-
tan 9 C-D kommer att säljas på öppen marknad. Timråbo hade då möjlighet att lägga anbud på dessa 
fastigheter i konkurrens med andra hyresvärdar. Timråbos styrelse har beslutat 20191119 § 86, att ett 
köp ska ske och att om köpeskillingen överstiger 20 000 000 kr ska ärendet avgöras slutligen i kom-
munfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse Timråbo fastighetsköp RV 40-50 BG9CD 
Bilaga 2 Hyresavtal Timrå Söråker 30  42 
Bilaga 3 Hyresavtal Tallnäs 4 1 
Bilaga 4 Kalkyl RVBG 20191120 
Bilaga 5 Tillägg 1 hyresavtal Timrå Tallnäs 
Bilaga 6 Tillägg 2 hyresavtal Timrå Tallnäs 
Bilaga 7 Tilläggsavtal nr 1 Söråker 30 42 
Bilaga 8 Överenskommelse ledning mm Timrå Söråker 
Bilaga 9 Protokollsutdrag § 86 Fastighetsköp SBO 20191122 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
Ekonomienheten  
 
Exp     /     2019 
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