
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus Alliancen 17:00-20.30 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Sjödin, kommunsekreterare  
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Mediarepr 
Åhörare  
 

Utses att justera Annika Söderberg (S) och Håkan Svensson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret fredag den 29 januari 2021  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Annika Söderberg (S), justerare Håkan Svensson (M), justerare 
 

  

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Anslaget uppsatt den 
2021-01-29 

Anslaget nedtas den 
2021-02-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§26 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Sjödin, kommunsekreterare  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 25 januari 2021 kl 17.00 i kommunhusets lokal 
Alliancen/Distans Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Mötets former och genomförande 

4 Utse justerare 

5 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

6 Timrå Ishall, värdering 

7 Vivstamon 1:3, del av - Markköp av planlagd industrimark 

8 Vivsta 19:1, utveckling av området 

9 Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12 

10 Taxor och avgifter 2021 Medelpads räddningstjänstförbund 

11 Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024 

12 Reglemente för Krisledningsnämnd 

13 Reglemente för kommunstyrelsen 

14 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun 

15 Taxa för Hemsjukvård 

16 Nära vård 

17 Framtidsfond 

Valärenden  

18 Fyllnadsval efter Gunilla Nilsson (S) i Per Bergmans donationsstiftelse och Brundinska fonden 

Interpellationer  

19 Interpellation från Robert Thunfors (T) - Tillgång till wifi på kommunala äldreboenden och hur ser 
den fortsatta utbyggnaden ut i kommunen 

 



 Kungörelse 
2 

 
 
 
Anmälningsärenden  

20 Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" -Socialnämnden 

21 Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län 

22 Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla stolar eller andra problem i vår 
demokrati 

 
Timrå 15 januari 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 18 januari 2021 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 1 
Information 
 
 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om kommunens verksamhet. 
 
Socialchef Sara Grape Junkka informerar om Nära Vård. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
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 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. 
 
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Annika Söderberg (S) och Håkan Svensson (M) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret fredag 29 januari 2021 kl 15.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tilläggen; Interpellation från Robert Thunfors (T) – Saltning Tynderövägen, 
motion från Per-Arne Frisk (S) Transparens och enkel tillgänglighet i allt vad kommunen sysslar med 
även som bolag eller andra ”parallella organisationer samt motion från Tony Andersson (M) och Mar-
kus Sjöström (M) Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordföranden föreslår att även behandla Interpellation från Robert Thunfors (T) – Saltning Tynderövä-
gen, motion från Per-Arne Frisk (S) Transparens och enkel tillgänglighet i allt vad kommunen sysslar 
med även som bolag eller andra ”parallella organisationer samt motion från Tony Andersson (M) och 
Markus Sjöström (M) Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Timrå Ishall, värdering 
KS/2020:465 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Inte skriva ned värdet av Timrå Ishall. 
___ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), David Forslund 
(T), Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L), Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), Karin Sellén 
(SD), Tony Hedberg (SD) och Kim Ahlstrand (SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun är sedan 2015-09-01 ägare till fastigheten Näs 7:4(Timrå Ishall). Sedan flera år har 
kommunens revisorer i årsredovisningsgranskningen påtalat vikten att kommunen gör en värdering av 
anläggningen utifrån redovisningsregler om materiella anläggningstillgångar. Kommunledningskontoret 
har uppdragit år oberoende värderingsman att göra denna värdering. 
Enligt inkommen värdering har anläggningen per 2020 ett värde om 25 mnkr, det i kommunens an-
läggningssystem redovisade värdet är per 202011 drygt 39 mnkr, dvs drygt 14 mnkr högre värde. 
 
Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett 
lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ dvs. redovisat värde skrivas ned till detta lägre värde, om värde-
nedgången kan antas vara bestående. 
 
Timrå kommun behöver för att följa dessa redovisningsregler göra en nedskrivning i bokslut 2020 till 
värderat värde om 25 mnkr, dvs med drygt 14 mnkr. Nedskrivningen kommer att belasta finansförvalt-
ningen och redovisas som en jämförelsestörande post.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Stefan Dalin (S) föreslår att inte skriva ned värdet av Timrå Ishall. Niklas 
Edén (C) och Sven-Åke Jacobson (KD) ansluter sig till Tony Andersson (M) och Stefan Dalin (S) för-
slag. 
 
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla Tony Andersson (M) och Stefan Dalins (S) 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) och Stefan Dalin (S) förslag röstar Nej.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vid omröstningen avges 12 Ja röster och 28 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommun-
fullmäktige beslutar att bifalla Tony Andersson (M) och Stefan Dalin (S) förslag att inte skriva ned vär-
det på Timrå Ishall. 
 
Beslutsunderlag 
Värdeutlåtande 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomi  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Vivstamon 1:3, del av - Markköp av planlagd industrimark 
KS/2020:485 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
I västra delen av industriområdet finns ca 6 ha stort, sammanhängande markområde (del av Vivstamon 
1:3). Markområdet är detaljplanelagt för industriändamål med en exploateringsgrad om 40 procent. 
Markområdet ägs av SCA Skog AB (SCA) och var tänkt att användas för etablering av virkesterminal. 
SCA valde sedermera att köpa mark och förlägga virkesterminalen till Torsboda, huvudsakligen på 
grund av osäkerheter kopplat till närliggande vattentäkt.  
Som ett led i genomförandet av kommunstyrelsens beslut (§218 KS/2020:173) avseende nytt industri-
område i Timrå, tog kommunen under hösten -20 kontakt med SCA avseende det planlagda men oex-
ploaterade området i Timrå industriområde. 
Båda parter bedömde att ett förvärv skulle innebära fördelar för båda parter. För Timrå kommuns del 
består den stora fördelen i att kommunen säkerställer tillgång på utvecklingsbar industrimark i vårt mest 
attraktiva industriområde. Båda parter bedömde vidare att ett förvärv bör ske under 2020 på grund av 
ekonomiska skäl. 
Timrå kommuns taxa för färdig industritomt ger ett försäljningsvärde om 11 025 000 kronor. En del 
arbete återstår dock innan marken kan säljas som färdiga industritomter (internväg, avstyckning, VA-
nät mm). Markområdet har värderats av extern fastighetskonsult till 8,4 Mkr – 10,4 Mkr beroende på 
hur området exploateras. Parterna har till slut enats om en köpeskilling på 9,5 Mkr. Summan överskri-
der budgeterad nivå för kommunstyrelsens markförvärv varpå frågan måste avgöras av kommunfull-
mäktige. 
 
Vägen till Frölandsbodarna skär genom området. Vägen behöver antingen ersättas med ny väg utanför 
området eller vara en del av en intern industrigata som möjliggör fortsatt färd till Frölandsbodarna. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår i första hand att återremittera ärendet och i andra 
hand avslag på förslaget till beslut. Ulf Lindholm (SD) ansluter sig till förslaget. I handlingarna till da-
gens kommunfullmäktige finns en del obesvarade frågor på det tilltänkta markområdet som kommunen 
avser att köpa, vilket gör det svårt att bilda sig en totaluppfattning av slutkostnaden för markförvärvet. I 
den planskiss som finns för den aktuella tomten, finns det ytor som inte avräknas av den totala ytan 
som svårligen inte kan bebyggas eller har kostnadsberäknas vad slutförande av en ren industritomt lan-
dar på.  
 
Här följer våra frågor på dessa: kraftledningsgatan genom området, VA-nät, dagvatten, internväg, av-
styckning, att det saknas undersökning av eventuella markföroreningar och rent geotekniskt med när-
heten till älven och eventuell rasrisk. 
 
Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag- bifall och konstaterar att kommun-
fullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.  
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller återremissförslaget 
röstar Ja och den som avslår röstar Nej. Vid omröstningen avges 26 Ja röster och 14 Nej röster. Ordfö-
randen konstaterad därmed att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunsty-
relsen genom minoritetsåterremiss. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 218 – Nytt industriområde i Timrå 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
SCA Skog AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Vivsta 19:1, utveckling av området 
KS/2020:354 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna avsiktsförklaring med AB Timråbo. 
 

2. I bokslut 2020 göra en avsättning med 20 mnkr för rivnings- och saneringskostnader av Vivsta 
19:1. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunen har träffat en avsiktsförklaring med AB Timråbo syftande till bostadsbyggande vilket inne-
bär att kommunen ska stå för rivnings- och saneringskostnader på fastigheten, exkl fd Vivsta skola, för 
att på sikt möjliggöra för bostadsbebyggelse. För att möta det behov av nya bostäder i kommuncentrum 
som bostadsförsörjningsprogrammet anger är området efter en rivning/sanering av stor betydelse. 
 
Kommunen har utrett kostnader för rivning/sanering på fastigheten, exkl fd Vivsta skola, vilket be-
döms kosta mellan 15-20 mnkr pga osäkerhet vad gäller eventuella markföroreningar. Enligt kommu-
nala redovisningsregler , RKR R 9, ska en avsättning göras när legal förpliktelse finns till det belopp 
som på bästa sätt kan beräknas. En avsättning innebär att kommunens resultat år 2020 kommer att vara 
betydligt lägre än tidigare prognoser men överstiga balanskravsresultat för året..  
 
Ärendets tidigare behandling 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2020:91 avslog KS förlängning av tidigare köpeavtal. Detta beslut in-
nebar att kommunen fr o m 2020-04-01 är ägare av fastigheten Vivsta 19:1. 
Kommunfullmäktige har i beslut 2020-10-26, § 163, beslutat att fastigheten ska rivas och saneras för att 
möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse, dock att fd Vivsta skola ska behållas. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Niklas Edén (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Timrå kommun - AB Timråbo 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12 
KS/2020:390 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Inte sälja Lögdö bruk till Lögdö Bruks intresseförening. 
 

2. Anmoda Kultur- och tekniknämnden att upprätta ett avtal med Lögdö Bruks intresseförening 
som ger den ett tydligt, långsiktigt samt långtgående förvaltaransvar för Lögdö Bruk. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 i ärendet Verksamhetsplan och budget 2020-2022, punkt 
12, att uppdra åt kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utrett frågan vilka alternativ som kan vara tänkbara. Förvaltningen 
ser två alternativ som Lögdö bruk kan avyttras på. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15 
§105 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 1. Se bifogat proto-
kollsutdrag från kultur- och tekniknämnden.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 § 186 
Skötselplan 
Befintligt avtal Lögdö bruks intresseförening 
Inventering vädersäkring-klimatskydd reviderad september 2020 
Bakgrund  
Bokfört värde 
Värdering 
Begäran om yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 201015 §105 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik 
Lögdö Bruk 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Taxor och avgifter 2021 Medelpads räddningstjänstförbund 
KS/2020:341 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
  

1. Godkänna Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt beräknings-
grund PKV (prisindex för kommunal verksamhet) vilket för år 2021 innebär en uppräkning 
med 2,7% från 2020 samt myndighetsföreskrift från MSB.  

 
2. Fastställa taxa för år 2021 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 

februari 2021.  
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 6 november 2020, föreslagit att respektive med-
lemskommuner skall anta taxa för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-06, § 57, räddningstjänstens direktion  
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen  
Tillsynstaxa beräkning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
MRF 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024 
KS/2020:495 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
  

1. Lägga till: ”Åldras med värdighet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta 
äldres ensamhet samt förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen; skap-
ar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet och 
stolthet” som ett fjärde fokusområde för åren 2022-2024. 

 
2. Deltagarna vid de gemensamma beredningarna samt vid avstämningen av resultatet från dessa 

ska vara: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en 
oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verk-
samhet och ekonomi). 

 
3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2022-

2024. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med verksam-
hetsplan och budget ska genomföras enligt styrmodellen inom tidplanen. Budgetbeslutet kommer att 
tidigareläggas och planen är att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 
31 maj. Ett planeringsdirektiv har upprättats och utgör underlag för beslut. 
  
Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. 
Föreslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokus-
områden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen redan fast-
ställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid.  
 
Till planeringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram 
som ett separat arbetsdokument som underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget.  
Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänste-
män ska under våren arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna 
inom den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela 
resurser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.  
 
En tidplan har upprättas för budgetprocessen 2022-2024 som ingår i direktiven. 
 
 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Reglemente för Krisledningsnämnd 
KS/2020:513 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa reglemente för Krisledningsnämnden, att gälla fr o m den 1 februari 2021. 
 

2. Upphäva reglemente för Krisledningsnämnden fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, § 
147, fr o m den 1 februari 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive krisled-
ningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till krislednings-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 202, utsett ledamöter och ersättare i krislednings-
nämnden samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente. Detta inne-
bär även en revidering i Krisledningsnämndens regelmente. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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§ 14 
Reglemente för kommunstyrelsen 
KS/2020:514 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 1 februari 2021. 
 

2. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 102, 
reviderad av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 170, fr o m den 1 februari 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive krisled-
ningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till krislednings-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 202, utsett ledamöter och ersättare i krislednings-
nämnden samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente. Detta för 
att anpassas till krisledningsnämndens reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret   
 
Exp     /     2021 
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§ 15 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun 
KS/2020:515 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, att gälla fr o m den 1 
februari 2021. 
____ 
 
Ärendet  
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyn-
digheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt KL (5 kap. 16 §): 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Så-
dant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m föreslår därmed kommunledningskontoret att besluta att genomföra kommunfullmäkti-
ges sammanträde på distans. För att kunna genomföra kommunfullmäktiges sammanträde på distans 
behöver kommunfullmäktige besluta om formerna för genomförandet, därav ovanstående förslag till 
beslut. 
 
Alla verksamheter i Sverige 
1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksam-
heter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndig-
heten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av 
covid-19. 
 
Allmänna råd 
Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten 
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare, 
2. markerar avstånd på golvet, 
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, 
4. håller digitala möten, 
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt 
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 
 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 180, beslutat att för återstående sammanträde 2020 
och sammanträde i januari 2021 kan kommunfullmäktiges sammanträden genomföras med partiellt 
digitalt deltagande. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att 
möjliggöra för deltagande på distans på kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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§ 16 
Taxa för Hemsjukvård 
KS/2020:528 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa Taxa för hemsjukvård, att gälla från och med beslutsdatum. 
 
2. Upphäva Taxa för hemsjukvård fastställd 2019-02-25. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för hemsjukvård i tillägg till vård- och omsorgstaxa. Taxan 
utformades efter den utredning med förslag till avgifter som gjordes 2018. 
 
En utvärdering har gjorts av nuvarande taxa. I utvärderingen föreslås en ändring i avgift så att personer 
över 85 års undantas från avgift för hemsjukvård. Förvaltningen har arbetat om taxan för hemsjukvård, 
så att den tidigare utredningens diskussion och slutsatser tagits bort. I övrigt har ett undantag från av-
gift för personer över 85 år lagts till, i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå att det nya förslaget till Taxa för hemsjukvård fastställs samt att 
upphäva taxan från 2019-02-25. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-02-25 § 6 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 168 
Utvärdering av taxa för hemsjukvård 2018 
Taxa för hemsjukvård -nytt förslag 
Taxa för hemsjukvård i Timrå kommun FS nr S 28 c 
 
Protokollsutdrag till 
Socialförvaltningen   
 
Exp     /     2021 
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§ 17 
Nära vård 
KS/2020:527 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Ställa sig bakom den gemensamma målbilden för länets utvecklingsarbete med en god och nära 
vård. 

 
2. Lägga programdirektivet till handlingarna. 

 
3. Ställa sig bakom avsiktsförklaringen.  

 
4. Beslutet gäller under förutsättning att även regionen och länets kommuner ställer sig bakom 

målbilden och avsiktsförklaringen. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) lämnar protokollsanteckning: Timråpartiet och Liberaler-
na ställer sig positiv till en inriktning mot God och Nära Vård men är kritisk om nuvarande organisat-
ion med två huvudmän kommer leda till de önskade målen. Vi förespråkar en Norrtäljemodell mellan 
länets kommuner och Regionen. Exempelvis ett kommunalförbund mellan Sundsvall, Ånge, Timrå och 
Regionen som driver all äldreomsorg, hemtjänst, tandvård, primärvård och specialistvård i en gemen-
sam organisation på en begränsad geografisk yta. 
 
Per-Arne Frisk (S) lämnar protokollsanteckning; Jag ställer mig bakom förslaget om ett kommunalför-
bund Medelpad, med möjlighet att utöka med fler kommuner. 
____ 
 
Ärendet 
Det finns effektivitetsproblem i hur vården bedrivs i dag och det är helt nödvändigt att jobba på nya 
sätt. Den ekonomiska situationen och utmaningen med en långsiktig hållbar finansiering av vården, 
utmaningen med kompetensförsörjning samt en åldrande befolkning är bidragande faktorer. 
 
Arbetet mot en god och nära vård kommer att bedrivas både nationellt, regionalt och lokalt.  
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god och 
nära vård i vårt län.  
 
Syftet med omställningen är att:  

- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.  
- Förbättra människors tillgång till vård.  
- Människors förtroende för vården ska öka.  
- Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.  

  
De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom områden som: 

- Tillgänglighet  
- Kontinuitet  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

- Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov  
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan 
möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.   
 
En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam bild av vart vi är på väg; en målbild för god 
och nära vård i Västernorrland.  
  
Social-ReKo har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020 - 2030. 
Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utveckl-
ingsstrategins tre huvudinriktningar.    
 
För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. 
Socialnämnden har beslutat godkänna målbilden, lägga programdirektivet till handlingarna och ställa sig 
bakom avsiktsförklaringen samt föreslagit att kommunfullmäktige gör detsamma.  
 
Socialnämnden har också beslutat erbjuda information till övriga nämnder om Nära vård, målbild och 
avsiktsförklaring. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Maritza Villanueva Contreras (V) Pirjo Jonsson (S), Erik Bäckström Andersson 
(S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 176 
Målbild för Nära Vård 2030 
Avsiktsförklaring Nära Vård 
Programdirektiv Nära Vård 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialförvaltningen  
 
Exp     /     2021 
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§ 18 
Framtidsfond 
KS/2020:544 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Inrätta en framtidsfond. 
 

2. Uppdra till kommunledningskontoret att i ärendet om årsredovisning placera 2020 års överskott 
i fonden. 

 
3. Medel ur fonden får användas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

 
4. Framtidsfondens andel av balansräkningen ska löpande redovisas i den ekonomiska redovis-

ningen. 
____ 
 
Ärendet 
Skapandet av en framtidsfond kan möjliggöra att utjämna intäkter över konjunkturcykler och på så sätt 
hantera positiva resultat mellan bokslutsår. Framtidsfonden ligger på balansräkningen och är en del av 
eget kapital. Detta innebär att soliditeten förbättras och eget kapital ökar när kapital läggs i fonden. 
Framtidsfonden har inrättats på politiskt initiativ. Den ska disponeras av kommunfullmäktige och får 
inte hanteras av tjänstepersoner utan ett politiskt beslut. 
 
Allt resultat från 2020 kan med förslaget läggas i framtidsfonden. En framtidsfond skapar handlingsfri-
het för politiska satsningar i en tid med stor osäkerhet skapat av pandemi och vikande konjunktur. Det 
finns ekonomiska fördelar med att skapa handlingsfrihet genom inrättandet av en fond. 
 
Det saknas lagligt stöd i kommunallagen för inrättandet av en framtidsfond. Redovisningsrådet har 
ingen rekommendation eller riktlinje för skapandet av en framtidsfond. Revisionen kommer därmed att 
anmärka mot förfarandet. 
 
En framtidsfond kan vara ett sätt för kommunen att klara av nivån på kommande års välfärd när skat-
teunderlaget samtidigt sjunker på grund av lågkonjunktur, men även utgöra grund för offensiva sats-
ningar kommande år utöver befintlig budgetram för att för att påverka trenden positivt i förhållande till 
kommunens definierade målbilder inom ramen för en god ekonomisk hushållning. 
  
Det kommunala självstyret är starkt. Ytterst får en kommun fatta ett beslut som inte har lagligt stöd. 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om vilka åtgärder som krävs för att på bästa sätt klara 
kommunen ekonomi på lång sikt. På detta vis svarar kommunledningskontoret på lagt politiskt uppdrag 
om inrättandet av en framtidsfond, samtidigt som förvaltningen påpekar att det inte finns lagligt stöd 
för förfarandet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att inrätta en fram-
tidsfond, KS/2020:459 § 421 och återkomma med förslag till kommunstyrelsen den 5 januari 2021. 
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Frågan behandlades som ett tilläggsyrkande på ärendet om handlingsplan för budget i balans och i an-
slutning till den ekonomiska redovisningen till och med november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
KS/2020:459 §421 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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§ 19 
Fyllnadsval efter Gunilla Nilsson (S) i Per Bergmans donationsstiftelse 
och Brundinska fonden, 
KS/2021:49 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Roger Öberg (S) till ny ersättare i Per Bergmans donationsstiftelse och Brundinska fonden. 
____ 
 
Ärendet 
Utseende av ny ersättare i Per Bergmans donationsstiftelse och Brundinska fonden. 
 
Socialdemokraterna nominerar Roger Öberg (S) till ny ersättare i Per Bergmans donationsstiftelse och 
Brundinska fonden. 
 
Beslutsunderlag 
Nominering  
 
 
Protokollsutdrag till 
Roger Öberg 
Socialdemokraterna  
 
Exp     /     2021 
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§ 20 
Interpellation från Robert Thunfors (T) - Tillgång till wifi på kommunala 
äldreboenden och hur ser den fortsatta utbyggnaden ut i kommuen 
KS/2021:5 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) har, den 6 januari 2021, inkommit med rubr interpellation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till socialnämndens ordfö-
rande för besvarande. Socialnämndens ordförande besvarar interpellation på nästa kommunfullmäkti-
gesammanträde. 
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§ 21 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" -
Socialnämnden 
KS/2020:404 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för place-
ringar av barn och unga, med fokus på samverkan mellan skola och barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 22 januari 2021. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens svar till revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 173 
Svar på Revisionsrapport ” Granskning av insatser för barn och unga”, daterat 2020-11-26 
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§ 22 
Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31 - Kollektivtrafikmyn-
digheten Västernorrlands län 
KS/2020:437 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har, den 22 oktober 2020, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-
31. Revisorerna i kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län har, den 22 oktober 2020, 
inkommit med bedömning av delårsrapporten. 
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§ 23 
Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla stolar eller 
andra problem i vår demokrati 
KS/2020:519 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion; 
 
Att utse nya ledamöter i bolagsstyrelser som inte är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Att öppna för möjligheten till ledamöter i bolagsstyrelser utanför kommunfullmäktige. 
 
Att ovan får frångås endast då annat avtalats i kommungemensamt bolag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2021 
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§ 24 
Interpellation från Robert Thunfors (T) till kommunstyrelsens ordfö-
rande Saltning vid Tynderövägen 
KS/2021:77 
 
Robert Thunfors (T) har inkommit med rubr interpellation.  
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§ 25 
Motion från Per-Arne Frisk (S) Transparens och tillgänglighet i allt vad 
kommunen sysslar med även som bolag och andra parallella organisat-
ioner 
KS/2021:66 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion; 
 
Att våra helägda kommunala bolag skall följa samma dokumenthantering som om verksamheten har 
förts i ordinarie kommunal organisation. 
 
Att samma grund för information och tillgänglighet för medborgare/fullmäktige skall gälla för våra 
kommunala bolag som om verksamheten har förts i ordinarie kommunal organisation. 
 
Att våra helägda kommunala bolag följer samma ordning för upphandling som för övrig kommunal 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2021 
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§ 26 
Motion från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)  Laggar-
bergss kolan behöver få en Multisportarena 
KS/2021:65 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) föreslår i motion att kommunen skyndsamt påbörjar 
projektering och byggnation av en ny Multisportarena vid Laggarbergsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
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