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 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 27 september 2021 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Borgen för lån, Timrå Invest AB 

6 Ägartillskott Timrå Invest AB 

7 Bolagsordning Timrå Invest AB 

8 Ägardirektiv Timrå Invest AB 

9 Skolmiljarden, kommunal hantering 

10 Nya riktlinjer för markanvisning exploatering 

11 Partiernas redovisning av partistöd 2020 

12 Biblioteksplan 2022-2026 

Motionssvar  

13 Motion från Per Arne Frisk Timrå kommun bör anställa äldreomsorgsläkare - Socialnämndens svar 

Valärenden  

14 Val - Fyllnadsval efter Conny Edelryd (T) som revisor i AB Timråbo och kommunens 
donationsstiftelser 

15 Val - Fyllnadsval i Valnämnden efter Ulla Sjöström (KD) 

16 Länsstyrelsens röstsammanräkning i kommunfullmäktige efter Lennart Dahlin (T) 

17   Avsägelse som ersättare i Valnämnden Sture Melin (S) 

18   Val av representant till ägarforum, ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Nya 
ostkustbanan 2015 AB 2021-01-01 
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Anmälningsärenden  

19 Revisionsrapport - Ärendehanteringsprocess och beslutsunderlag, kommunstyrelsen 

20 Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - Barn- och 
utbildningsnämndens beslut 

21 Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

22 Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

23 Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - Socialnämndens svar 

24 Revisionsrapport Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan 

25 Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor, svar  

26 Motion från Robert Thunfors (T) och David Forslund (T) - Döp en gata efter Lennart Lill-
Strimma Svedberg 

27 Medborgarförslag om Säker skolväg för barnen i Fagervik - kultur- och tekniknämndens beslut 

28 Medborgarförslag om att Lillstrimma borde bli staty på torget i Timrå - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

29 Medborgarförslag om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas fasad - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

30 Medborgarförslag om sopsortering 

 

 
Timrå 2021-09-15 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 17 september 2021 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
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 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke 
tjänstgörande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Björn Könberg (S) och Håkan Svensson (M), att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 29 september 2021 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägget; Avsägelse i kommunfullmäktige Monika Norlin Hanberg (SD). 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista.  
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med; Avsägelse i kommunfullmäktige Monika Norlin 
Hanberg (SD). 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.10-17.50 för övergripande information av kommunchef Andreaz 
Strömgren. Sammanträdet får även information om bl a batterifabriken av Christian Söderberg Timrå 
Invest AB. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Borgen för lån, Timrå Invest AB 
KS/2021:340 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Timrå kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Invest AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 7,0 mnkr. 

 
2. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.  

 
3. En borgensavgift om 0,4 % på utnyttjat borgensutrymme per 31 december året före gäller för 

kommunens åtagande. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Sanna Wallin (S) tjänstgör istället 
för Mari Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Invest AB har i styrelsebeslut 2021-07-28, § 10 uppdragit åt VD att hos Timrå kommun ansöka om 
kommunal borgen för lån hos Kommuninvest. I skrivelse från bolagets VD framgår som skäl för begäran 
att bolaget har behov av kapital till följd av markförvärv och exploateringsutgifter utifrån bolagets uppdrag 
mm. Kommunen bedömer att lånefinansiering med kommunal borgen är lämpligt för ändamålet.   
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Per-Arne Frisk (Tidigare S) föreslår i ett tilläggsyrkande att tidsbegränsa lånebeloppet med ett slutdatum. 
Per-Arne Olsson (S), Lotta Borg (T), Niklas Edén (C) och Erik Andersson (S) föreslår avslag på Per-Arne 
Frisk (Tidigare S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer punkterna 1-3 under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla punkterna 1-3.  
 
Ordföranden ställer därefter Per-Arne Frisk (Tidigare S) tilläggsyrkande under proposition avslag – bifall 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk (Tidigare S) tilläggsyrkande att 
tidsbegränsa lånebeloppet med ett slutdatum. 
 
Beslutsunderlag 
Framställan från Timrå Invest AB 210728 
Skrivelse från VD Timrå Invest 210810 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.05-18.15 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Ägartillskott Timrå Invest AB 
KS/2021:341 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Bevilja Timrå Invest AB ägartillskott om 2,8 mnkr.  
 

2. Finansiering sker genom att ägartillskottet bokförs som en ökning av kostnaderna i kommun-
styrelsens finansförvaltning. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Sanna Wallin (S) tjänstgör istället 
för Mari Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Timrå Invest AB har beslutar uppdra till VD att sätta upp ett projektkontor för Torsboda 
och energiintensiva etableringar på Sundsvall/Timrå Flygplats tillsammans med Sundsvalls- och Timrå 
kommuner. Den tillfälliga organisationen budgeteras till en projektkostnad om 2,8 mnkr till och med 
2021-12-31. 
 
Timrå Invest AB har i styrelsebeslut 210715 uppdragit till VD att begära ägartillskott om 2,8 mnkr för 
en kraftsamling i syfte att verka för en etablering av Northvolt och Volvo Cars gemensamt planerade 
nya batterifabrik. I skrivelse från bolaget VD 210810 redogörs närmare för projektkontorets arbete och 
relaterade kostnader.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att Timrå Invest AB beviljas ägartillskott med 2,8 mnkr för tiden 
tom 21-12-31 och att medel anvisas genom att kommunen bokför tillskottet som en ökning av posten 
aktier. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelsebeslut i Timrå Invest 210715 
Skrivelse från VD Timrå Invest AB  210810 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Bolagsordning Timrå Invest AB 
KS/2021:345 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa bolagsordning för Timrå Invest AB. 
 

2. Upphäva bolagsordning för Midlanda Centrum AB, fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-
27, § 21, reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 199, reviderad av kommunfullmäktige 
2020-06-16 § 105. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Sanna Wallin (S) tjänstgör istället 
för Mari Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 november 2020 § 183, att godkänna namnbyte från Midlanda 
Centrum AB till Timrå Invest AB. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnby-
tet genomförs i samråd med bolagets VD och på bolagsstämma. 
 
Bolagsverket måste godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av kommun-
fullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte.  
 
Ett namnbyte innebär att bolagsordningen bör ses över och att namnet ändras i bolagsordningen. 
 
Kommunfullmäktige bör härmed besluta om att fastställa en ny bolagsordning i Timrå Invest AB;s 
namn. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning 
Nuvarande bolagsordning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Timrå Invest AB  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Ägardirektiv Timrå Invest AB 
KS/2021:346 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa Ägardirektiv för Timrå Invest AB. 
 

2. Upphäva Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB, fastställt av kommunfullmäktige 2020-06-15, 
§ 106. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Sanna Wallin (S) tjänstgör istället 
för Mari Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 november 2020 § 183, att godkänna namnbyte från Midlanda 
Centrum AB till Timrå Invest AB. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnby-
tet genomförs i samråd med bolagets VD och på bolagsstämma. 
 
Bolagsverket måste godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av kommun-
fullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte.  
 
Ett namnbyte innebär att ägardirektivet bör ses över och att namnet ändras i ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige bör härmed besluta om att fastställa ett nytt ägardirektiv i Timrå Invest AB;s 
namn. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv  
Nuvarande ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Timrå Invest AB  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Skolmiljarden, kommunal hantering 
KS/2021:269 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
  
Ändra i verksamhetsplan och budget 2021-2023 genom att öka budgetintäkt på finansförvaltningen 
med 2,2 mnkr och att öka anslag till Barn- och utbildningsnämnden med 2,2 mnkr.  
____ 
 
Ärendet 
I budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen att 1 mdkr skulle avsättas för att skapa förutsättningar 
för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsätt-
ningar för personalen. Satsningen gäller bara 2021 och finansierades delvis genom en minskad statlig 
satsning på lärarassistenter med 500 mnkr, till totalt 500 mnkr 2021. Statsbidraget har kommit att kallas 
skolmiljarden. Sedermera har regeringen tillskjutit ytterligare 250 mnkr, totalt 1 250 mnkr. 
I samband med kommunen budgetarbete under 2020 fanns inget riksdagsbeslut så satsningen är inte 
medtagen i  budget 2021 
 
Efter riksdagsbeslut har Skolverket den 28 januari 2021 fattat beslut om utbetalning. I samband med 
besluten har villkor och förutsättningar tydliggjorts. I regleringsbrevet framgick att bidraget skulle utbe-
talas till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn 
och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.”Medel ska fördelar proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6- 19 år i kommunen”. Medel ska fördelas under 2021 och ska 
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 
För Timrås del blev utfallet av Skolverkets fördelning inklusive ökningen till 1.250 mnkr totalt 2 155 
552 kronor och stödet har betalats ut vid tre tillfällen, februari och juni och juli 2021. Här framgår att 
pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor samt att kommunernas bidrag till 
enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av re-
surser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Skolverket uttrycker vidare att respektive kommun bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur 
medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Som exempel på åtgärder för att säkerställa att 
barn och unga får den utbildning de har rätt till trots pandemin tar skolverket upp att det kan handla 
om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostna-
der för att organisera om och anpassa apl eller kostnader för extra städning. 
Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen, men det finns ingen förordning eller liknande som 
anger hur medlen ska användas och det tillämpas alltså inte heller något ansökningsförfarande. 
 
Behov av budgetjustering 
I mitten av februari 2021 meddelade Rådet för kommunal redovisning att statsbidragets konstruktion 
innebär att det är att betrakta som ett generellt statsbidrag och inte ett riktat bidrag. Bakgrunden är att 
bidraget inte omfattas av något ansökningsförfarande samt att det lämnas stort utrymme åt kommuner-
na att själva besluta om hur pengarna ska användas. De utgör med andra ord ingen direkt kostnadser-
sättning och det finns inga villkor i form av krav på prestation från kommunerna genom att genomföra 
vissa avgränsade åtgärder. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Statsbidraget i form av den skolsatsning som aviserades i budgetpropositionen förutsätts tillfalla barn- 
och utbildningsnämnden. I kombination med det tydliga syfte som kommunicerats från statlig sida  
innebär den budgetjustering som krävs på grund av att statsbidraget ska klassificeras som generellt ett 
beslut av kommunfullmäktige och ses som en teknisk justering på grund av statsbidrags-
konstruktionen. Intäkterna bokförs därmed centralt under rubriken Generella statsbidrag och utjäm-
ning medan verksamheten tilldelas motsvarande budgetutrymme. För kommunens redovisning innebär 
det att tilldelade statliga medel kan nyttjas av BoU för år 2021 samt att finansförvaltningens intäkter 
ökar med motsvarande belopp. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Nya riktlinjer för markanvisning exploatering 
KS/2021:314 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa riktlinjer för markanvisning för exploatering. 
 

2. Upphäva gällande riktlinjer för markanvisning för exploatering, fastställt av kommunfullmäktige 
2018-11-26 § 185 

____ 
 
Ärendet 
I anledning av att planeringsarbete påbörjats för vårt nya bostadsområde Solhöjden har det funnit skäl 
att se över våra riktlinjer för markanvisning. 
Markanvisning används för att ge byggherrar ensamrätt att förhandla med kommunen om köp av mark. 
Det är ett viktigt verktyg för att dels undersöka marknadens intresse, dels ge byggherrar trygghet och 
incitament att investera tid och ekonomiska resurser tidigt i projektet. Ju mer tid och resurser som läggs 
i planeringsfasen, desto större sannolikhet för ett lyckat genomförande. 
För Solhöjden är det främst flerbostads-, rad- och parhus som är aktuella för markanvisning, då varje 
enhet behöver planeras och byggas av byggherrar. För huvuddelen av småhustomterna sker dock för-
säljning direkt till privatpersoner som själva planerar och genomför sitt bostadsprojekt. 
Byggherrar har redan visat stort intresse för Solhöjden och flera byggherrar har redan ansökt om mar-
kanvisning. 
Nuvarande riktlinjer är dock inte anpassade för ett så stort och, i tid, utsträckt bostadsprojekt. I nuva-
rande riktlinjer begränsas avtalen till två år med möjlighet till förlängning efter särskilt beslut i kom-
munstyrelsen. 
För Solhöjden och liknande stadsbyggnadsprojekt behöver det finnas en möjlighet att skriva längre 
avtal, då kommunen bedömer att det redan nu kan ha ett stort värde att få in byggherrar att samarbeta 
med i planeringsfasen. För att byggherrar ska vara beredda att lägga tid och ekonomiska resurser i Sol-
höjden behöver de avtal som löper över hela planerings- och genomförandefasen så att ett markanvis-
ningsavtal kan övergå i ett köpeavtal utan avbrott. Endast så kan vi motivera byggherrar att delta aktivt i 
planeringsarbetet. 
I samband med denna justering har även riktlinjerna setts över i övrigt. Markanvisningsavgifterna juste-
ras uppåt och knyts till ett index (prisbasbelopp). På så vis följer markanvisningsavgiften den allmänna 
prisutvecklingen över tid. Avgifterna blir markant högre men utgör ändå en bråkdel (mindre än 0,1%) 
av den totala kostnaden för ett byggprojekt. Det är inte orimligt att ta betalt för de ensamrätter en mar-
kanvisning innebär. 
 
Principen för prissättning justeras på så sätt att köpeskillingen baseras på den faktiskt nyttjade byggrät-
ten istället för den teoretiska. För att inte skapa incitament att kringgå regelverket sätts ett lägsta utnytt-
jande på 75 % av byggrätten för att det faktiska nyttjandet ska få utgöra grund för beräkning av köpe-
skilling . Genom denna förändring förhindras de låsningar som kan uppstå när den teoretiska byggrät-
ten inte kan genomföras i praktiken eller för de fall där marknaden bedömer att behovet är mindre än 
den teoretiska byggrätten. Om kommunen ändå tvingas ta betalt för ej nyttjad byggrätt skapas fördy-
ringar i projektet som inte är önskvärda och som kan innebära att projekt avslutas. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

De nya riktlinjerna öppnar även för att utse en byggherre till ankarbyggherre i ett större projekt. En 
ankarbyggherre kan vara en lösning om kommunen saknar egna resurser att avsätta för projektledning 
och samordning. 
Vidare premierar de nya riktlinjerna byggherrar som uppfyller riktlinjerna för Miljöbyggnad silver och 
guld, Svanenmärkt eller som följer kommunens träbyggnadsstrategi. I dessa fall kan markanvisningsav-
giften återbetalas efter färdigställd byggnation. Det är sannolikt inget som kommer att styra byggherrar-
nas val av byggmetod men bedöms ända ha ett viktigt signalvärde. 
Förslaget har tagits fram i bred förankring i de två mark- och exploateringsgrupperna. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya riktlinjer 
Förslag till nya riktlinjer - ändringsmarkerat 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samhällsenheten  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Partiernas redovisning av partistöd 2020 
KS/2021:43 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2022. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2020 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång.  
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och gransk-
ningsrapport enligt första och andra styckena. Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 
gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till redovis-
ningen ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning partistöd (S)  
Redovisning partistöd (L)  
Redovisning partistöd (C)  
Redovisning partistöd (KD)  
Redovisning partistöd (SD)  
Redovisning partistöd (T)  
Redovisning partistöd (M)  
Redovisning partistöd (V) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Biblioteksplan 2022-2026 
KS/2021:303 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Uppdra till kultur- och tekniknämnden att ta fram ett förslag till ny biblioteksplan. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt 2 § bibliotekslagen ska kommuner upprätta en särskild plan för sina samlade biblioteksverksam-
heter som bedrivs med offentlig finansiering. Biblioteksplanen är ett hos kommunfullmäktige beslutat 
styrdokument och beskriver den samlade biblioteksverksamhetens och dess möjligheter att tillgodose 
medborgarnas tillgång till information och kunskap i den fysiska litteraturen eller genom digitala källor, 
samt till kulturella upplevelser.  
 
Fullmäktige antog 2014 en biblioteksplan för 2015-2021. Denna föreslås bli ersatt av en ny plan för 
2022-2026. Den lagstadgade planen tydliggör folkbibliotekets demokratiska uppdrag gentemot medbor-
garna. En gällande plan är också obligatorisk för att kommunen ska kunna ansöka om statliga bidrag 
för sin biblioteksverksamhet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 föreslå kommunfullmäktige uppdra till kultur- och tek-
niknämnden att ta fram ett förslag till ny biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §85 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Motionssvar - Motion från Per Arne Frisk (Tidigare S) "Timrå kommun 
bör anställa äldreomsorgsläkare  
KS/2020:294 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Monica Persson 
(T), Ulf Lindholm (SD), Tony Hedberg (SD), Kim Ahlstrand (SD), Angela Bodin (SD), Marianne Lars-
son (SD), Håkan Sjöström (SD), Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L) och Per-Arne Frisk (Tidigare 
S). 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (Tidigare S) föreslår i motion, daterad 2020-08-06; 
 
Att med uttalad vilja undersöka möjligheten att anställa äldreomsorgsläkare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-08-19, att föreslå kommunfullmäktige att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (Tidigare S), Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L) och Angela 
Bodin (SD) föreslår bifall till motionen.  
 
Per-Arne Frisk (Tidigare S) föreslår därefter att återremittera motionen. 
 
Maritza Villanueva Contreras (V), Pirjo Jonsson (S) och Niklas Edén (C) föreslår avslag på motionen 
och bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommun-
fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter Per-Arne Frisk (Tidigare S), Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), 
Björn Hellquist (L) och Angela Bodin (SD) förslag att bifalla motionen och Maritza Villanueva Contre-
ras (V), Pirjo Jonsson (S) och Niklas Edén (C) förslag att avslå motionen och bifall till kommunstyrel-
sen förslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Votering begärs och genomförs genom upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej. Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 13 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. (Upp-
ropslistan bilägges protokollet). 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag, SN/2021-06-15 § 103 
- Svar på motion från Per-Arne Frisk (Tidigare S) – Timrå kommun bör anställa äldreomsorgslä-

kare 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Val - Fyllnadsval efter Conny Edelryd (T) som revisor i AB Timråbo och 
kommunens donationsstiftelser 
KS/2021:244 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Keijo Ojala (T) som ny revisor i AB Timråbo och kommunens donationsstiftelser för tiden t o m 
den 31 december 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Conny Edelryd (T) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som kommunal revisor i Timrå kommun. 
Timråpartiet nominerar Keijo Ojala (T) som ny revisor fr o m 1 september 2021. 
Kommunfullmäktige har, den 31 maj 2021, utsett Keijo Ojala (T) som ny revisor i Timrå kommun. 
Timråpartiet nominerar Keijo Ojala (T) som revisor i AB Timråbo och kommunens donationsstiftelser. 
 
Beslutsunderlag 
Nominering  
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
AB Timråbo 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Val - Fyllnadsval i valnämnden efter Ulla Sjöström (KD) 
KS/2021:238 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

 
Utse Sven-Åke Jacobson (KD) till ny ersättare i valnämnden för tiden t o m den 31 december 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Ulla Sjöström (KD) har i skrivelse avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 31 maj 2021 att godkänna avsägelsen samt uppdra till kristdemokra-
terna att nominera ny ersättare i valnämnden. 
 
Kristdemokraterna nominerar Sven-Åke Jacobson (KD) till ny ersättare i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Kristdemokraterna  
Matrikeln  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Lennart Dahlin (T) 
KS/2021:252 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Lennart Dahlin (T) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Timrå. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 31 maj 2021 § 114, godkänt avsägelsen samt med entledigande av 
Lennart Dahlin (T), överlämnat ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för 
utseende av ny ersättare efter Lennart Dahlin (T). 
 
Länsstyrelsen har, den 8 juni 2021, utsett Eva Centerstad (T) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Lennart Dahlin (T). 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 
Länsstyrelsens röstsammanräkning  
 
 
Protokollsutdrag till 
Timråpartiet 
Matrikeln  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Avsägelse som ersättare i Valnämnden Sture Melin (S) 
KS/2021:379 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
 

2. Utse Jenny Svedlund (S) till ny ersättare i valnämnden för tiden för tiden t o m den 31 decem-
ber 2022. 

____ 
 
Ärendet 
Sture Melin (S) har, den 9 september 2021, avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i Valnämnden.  
 
Socialdemokraterna nominerar Jenny Svedlund (S) till y ersättare i valnämnden för tiden för tiden t o m 
den 31 december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden 
Matrikeln  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Val av representant till ägarforum, ombud till ordinarie och ev extra bo-
lagsstämma med Nya ostkustbanan 2015 AB 2021-01-01 
KS/2020:356 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Utse Mari Eliasson (S) som ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden t o 
m den 31 december 2022. 
 

2. Utse David Forslund (T) som ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden t 
o m den 31 december 2022. 

____ 
 
Ärendet 
Med anledning av årets val behöver Timrå kommun - som en av tio ägare av Ostkustbanan 2015 AB - 
välja styrelseledamot, representanter till ägarforum, stämmoombud. 
 
Varje ägare ska välja en ledamot. Valet sträcker sig över mandatperioden, från bolagets ordinarie bo-
lagsstämma den 17 maj 2019 till den ordinarie bolagsstämma som efterföljer ordinarie allmänna val 
2022. Varje ägare ska utse två representanter var, en representant från den styrande majoriteten och en 
från oppositionen. Valet sträcker över samma period som för styrelseledamöter. Representanter till 
ägarforum kan med fördel också tjänstgöra som stämmoombud men kan inte tjänstgöra som styrelsele-
damot. 
 
Varje ägare avgör själv hur val av stämmoombud ska utföras och för hur lång tid. Stämmoombud kan 
lämpligen även tjänstgöra som representant till ägarforum och utses för hela mandatperioden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Socialdemokraterna föreslår Mari Eliasson (S) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Timråpartiet föreslår David Forslund (T) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB. 
Moderaterna föreslår Niklas Edén (C) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att utse Niklas Edén (C) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB.  
 
 
 
Sluten omröstning begärs och genomförs 
Vid sluten omröstning avges 10 röster på Niklas Edén (C), 13 röster på David Forslund (T), 17 avstod 
och 1 ogiltig röst. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse David 
Forslund (T) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden t o m den 31 december 
2022. 
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Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Nominering 
Skrivelse från Ostkustbanan 2015 AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ostkustbanan 2015 AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Revisionsrapport - Ärendehanteringsprocess och beslutsunderlag, 
kommunstyrelsen 
KS/2021:146 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns revisorer har gjort en översiktlig granskning av ärendehantering och beslutsprocessen i 
styrelser och nämnder.  Syftet med granskningens är att övergripande bedöma huruvida styrel-
ser/nämnder har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess. Revisionens sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig 
ärendehantering och beslutsprocess.  
 
Revisionen önskar svar på revisionsrapporten senast den 18 juni 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, den 8 juni 2021 § 231, att avge yttrande enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
Svar på revisionsrapport  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 
KS/2021:147 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
_______ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendehantering och beslutsprocessen i sty-
relse och nämnden. Här föreslås barn- och utbildningsnämnden svara på den rekommendation som 
redovisas i rapporten: 
 
5.1 Rekommendation till kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag 
finns med som bilagor till kallelsen samt revidera anvisningarna 
 
Svar: 
I kommunstyrelsens ”Anvisningar för beredning av ärenden till styrelse och nämnder i Timrå kom-
mun” sid 25: ”Om du hänvisar till något dokument/protokoll eller dylikt i tjänsteskrivelsen så ska det också 
bifogas ärendet. Tänk på att lägga in det underlag som behövs för att politikerna ska kunna fatta ett korrekt 
beslut.” Detta menar vi följs upp och kontrolleras i vår arbetsprocess inför varje nämndssammanträde. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar revidera anvisningarna avser barn- och utbildningsnämnden följa dessa 
från och med det datum de beslutas gälla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2021-05-26 § 68 Protokollsutdrag 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:148 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat ärendehantering och beslutspro-
cessen styrelse och nämnder. Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slut-
satser som finns redovisade i rapporten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventu-
ella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelse och nämnder har en ändamålsenlig ärende-
hantering och beslutsprocess. 
 
Nedan finns revisionens rekommendationer och förvaltningens förslag till svar: 
 
Kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att anvisningarna revideras  med ett förtydligande om använ-
dande av risk- och väsentlighetsanalys  samt vilka typer av beslut som bör innehålla sådan samt att det 
tas fram en mall för detta liknande som finns för visionen. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns med som 
bilagor till kallelsen samt att revidera anvisningarna 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att de beslutsunderlag som hänvisas till i nämndens ärenden 
listas under specificerad rubrik i tjänsteskrivelse samt också följer med som bilagor till kallelse vid ut-
skick av handlingar. De gemensamma anvisningarna revideras vid behov och kultur- och teknikförvalt-
ningen anpassar arbetssätt löpande efter dessa. 
 
Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att införa en bevakning av ärenden och uppdrag i 
ärendehanteringssystemet 
Kultur- och teknikförvaltningen använder i dag till viss del möjligheten att lägga till bevakning av ären-
den i ärendehanteringssystemet Lex. Det vore fullt möjligt att använda bevakning vid alla former av 
uppdrag i ärenden. Det är också möjligt att ta ut rapport över bevakningar. Idag förs en separat lista för 
uppdrag och svar på ärenden inom nämnden, motsvarande redovisning av uppdrag i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. Denna rapport har fler möjligheter till noteringar och historik kring specifika 
uppdrag, som inte finns i Lex. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att följa kommunstyrelsens 
beslut om hur bevakning av ärenden och uppdrag ska göras. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen lämnar förbättringsförslag till systemägaren avseende funktionen bevakning i Lex. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga kommentarer 
 
I KPMG:s sammanfattning anges bedömningen att ”Alla underlag som behövs ska bifogas till 
beslutet och om det hänvisas till ett dokument i protokollet ska dokumentet även vara med 
som en bilaga till beslutet.” 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att alla underlag som behövs ska bifogas till kallelsen, som det 
görs idag. För att undvika att belasta beslutsprotokoll med bilagor bör beslut, så långt möjligt, skrivas ut 
i klartext så att de kan förstås utan hänvisning till bilagor. 
 
KPMG anger att det ”ibland finns vissa oklarheter kring hur processen för ärende till kom-
munstyrelsen ska gå till”. 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att den gemensamt beskrivna nämndprocessen samt anvisningar 
för beredning av ärenden är bra. Dessa bör ses över, minst årligen, för att avhjälpa frågetecken som kan 
uppstå, eller förbättra kommunikationen mellan styrelse och nämnder.  
 
Kommentarer från revisionen utifrån stickprov av protokoll  
Kultur- och teknikförvaltningen anser att dessa bör ses över av nämndsekreterare i det fortsatta arbetet 
för ständig förbättring av nämndprocessen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 avge yttrande enligt kultur- och teknikförvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 210609 §72 
Tjänsteskrivelse 
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§ 154 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
KS/2021:149 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översiktligt granskat ärendehantering och beslutsprocessen i styrelser och nämnder. 
Syftet med granskningen är att övergripande bedöma huruvida styrelser/nämnder har en ändamålsenlig 
ärendehantering och beslutsprocess. 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen: 

- kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys. 
- kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns 

med som bilagor till kallelsen samt revidera anvisningarna. 
- kommunstyrelsen att se över möjligheterna att inför en bevakning av ärenden och 

uppdrag i ärendehanteringssystemet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 210614 § 73 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport – Ärendehantering och beslutsprocess 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - 
Socialnämndens svar 
KS/2021:150 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet-
en. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rappor-
ten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när 
de beräknas vara genomförda. 
 
Socialnämnden har lämnat ett svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-06-15 § 102 
Svar på Revisionsrapport ” Granskning av ärendehantering och beslutsprocess”, daterat 2021-05-26 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i 
skolan 
KS/2021:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering i skolan. KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden 
i huvudsak tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstift-
ning för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering av elever. 
 
KPMG rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden: 
Ska delegera till anställd inom kommunen att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna 
kränkningar om nämnden i egenskap av huvudman inte avser att föra det själv. 
Bör utveckla kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller aggregerad uppföljning av kränkande be-
handling, trakasserier och diskriminering. 
Bör i riktlinje eller rutin tydliggöra hur det säkerställs att all personal ”har nödvändiga insikter i de före-
skrifter som gäller för skolväsendet”. 
Svar från barn- och utbildningsnämnden: 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kommer att revideras och kompletteras med 5 pa-
ragrafer ur kapitel 6 skollagen (bilaga 2), detta kommer att ske tidig höst 2021.  
Barn- och utbildningsnämnden kommer i den årliga rapporten över det systematiska kvalitetsarbetet 
lägga in en fördjupad information och analys gällande kränkande behandling, trakasserier och diskrimi-
nering. 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att revidera delegationsordningen så rektor får uppdraget att 
informera all personal om skyldigheter enligt kapitel 6. Rektor kommer även att få uppdraget att infor-
mera övrig personal som befinner sig på enheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2021-05-26 § 69 
Bilaga 1 rektors uppdrag 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av an-
ställdas bisysslor. 
KS/2021:209 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av 
anställdas bisysslor.  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 30 augusti 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åt-
gärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Kommunledningskontoret har tagit del av 
rapporten och besvarat revisionens rekommendationer som underlag till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Motion från Robert Thunfors (T) och David Forslund (T) -  Döp en gata 
efter Lennart Lill-Strimma Svedberg 
KS/2021:348 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) och David Forslund (T) föreslår i motion, den 11 augusti 2021, att kommunfull-
mäktige uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden och/eller kultur- och tekniknämnden att döpa en 
gata efter Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunsty-
relsen för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Minnesanteckningar presidiet 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Medborgarförslag om Säker skolväg för barnen i Fagervik - kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:476 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om säker skolväg för barnen i Fagervik. 
Gång- och cykelväg längs med Egnahemsvägen har setts över tidigare. Sträckan från Berglundavägen 
till korsningen med Glödenvägen är lång. Sträckan från Glödenvägen till ca 150 meter innan korsning-
en med Torpgatan är trång med fastigheter nära vägen. Det finns inte utrymme att bygga en gång- och 
cykelväg längs sträckan med tanke på befintlig bebyggelse. Egnahemsvägen är för övrigt hastighetsbe-
gränsad till 30 km/h och försedd med hastighetsdämpande åtgärder. Förvaltningen har tidigare föresla-
git att medborgarförslaget avslås. 
 
Vid sammanträdet 2021-04-21 föredrog förslagsställaren sitt ärende. Under föredragningen framkom 
olika synpunkter och frågeställningar om eventuellt möjliga åtgärder. Kultur- och tekniknämnden beslu-
tade återremittera ärendet för ytterligare handläggning. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att sträckan från korsningen med Glödenvägen till där hastig-
heten 30 km/h börjar målas upp med kantlinjer och skyltas enligt en bygdeväg på prov. Denna sträcka 
har redan hastighetsdämpande åtgärder på sträckan och kräver inte ytterligare hastighetsdämpande åt-
gärder enligt förvaltningens bedömning. Övrig sträcka tas med i framtagandet av framtida gång- och 
cykelplan. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås men att förslagsställaren informeras om 
kommande åtgärder. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Namninsamling 
Förstudie gång- och cykelväg Egnahemsvägen 
Protokollsutdrag KTN 210421 §39 
Protokollsutdrag KTN 210609 §65 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Medborgarförslag om att Lillstrimma borde bli staty på torget i Timrå - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:110 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att en staty av ishockeyspelaren Lennart ” Lillstrimma” Svedberg ska uppföras 
som staty på torget i Timrå. Motiveringen är att ” Lillstrimma” var en av världens bästa ishockeyspelare 
på sin tid och hans minne lever fortfarande kvar inte bara i Timrå utan i hela landet.  
 
Yttrande 
Det är vanligt att personens gärningar historiskt såväl som i nutid föreslås uppmärksammas i form av 
namn efter personen på torg och gator eller på annat sätt till exempel i form av statyer. Att uppföra 
statyer av idrottsmän och kvinnor är en relativt ny företeelse.  Enligt en artikel i Västerbottens Folkblad 
2017 finns det i Sverige idag 34 statyer av idrottsmän och kvinnor i Sverige. Den första uppfördes 1948 
av löparstjärnan Gunder Hägg i Gävle och detta har följts av många kommuner i landet där idrottare 
står som staty. Enligt svensk praxis har man undvikit att uppföra statyer av levande personer som till 
exempel politiker eller kulturpersonligheter.  Detta gäller dock inte idrottare, vilket har fått konsekven-
ser när statyn i Malmö av Zlatan Ibrahimovic vandaliserades. Bland de uppförda statyerna dominerar 
idrottare inom fotboll, längdskidåkning och friidrott. Endast tre kvinnor är avbildade och ingen ishock-
eyspelare. Gemensamt med några få undantag är att statyerna är placerade i eller utanför en idrottsan-
läggning eller miljö i anknytning till idrottsutövandet. 
 
När det gäller förslaget att uppföra en staty av Lennart ” Lillstrimma” Svedberg anser förvaltningen att 
personen mycket väl kan hedras utifrån förslagsställarens motivering, men placeringen av en staty bör 
vara i anslutning till hockeyarenan i Timrå. En naturlig plats för att minnas ” Lillstrimmas” prestationer 
och betydelse för kommunen. Trots förslagsställarens goda intention anser förvaltningen att motionen 
bör avslås på grund av det inte finns ekonomiska förutsättningar inom kultur- och tekniknämndes nu-
varande budgetram att beställa och bekosta en staty. 
 
I sammanhanget det viktigt att påminna om att vid sidan om ”Lillstrimma” och andra ishockeyspelare 
finns flera idrottare med anknytning till Timrå som tävlat och vunnit medaljer på högsta internationella 
nivå. Vilket bör föranleda en beredskap från Timrå kommun om att även dessa personer kan föreslås 
bli föremål för avbildningar i form av statyer. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Medborgarförslag om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas 
fasad - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:159 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas fasad. 
 
Förvaltningen har inventerat skolorna och fyra av rio skolor har ingen namnskylt på fasaden. Förvalt-
ningen avser söka bygglov för de skolor som saknar namnskylt. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 §67 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Medborgarförslag om sopsortering 
KS/2021:207 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om sopsortering. 
 
Ansvar för insamling av källsorterat avfall och restavfall är i dag fördelat mellan kommunen och produ-
centerna. Kommunen ansvarar för insamling av restavfallet i sopkärlet vid fastigheten. Producenterna 
representerade av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för insamlingen av för-
packningar och tidningar. Kommunen äger därför inte rådighet över denna insamling, men för en dia-
log med FTI om hur det ska kunna göra så bra som möjligt i kommunen.  2022-01-01 övergår ansvaret 
för insamling av tidningar till kommunerna.  
 
I Timrå finns 19 st av FTIs ÅVS, i Sundsvall 31 st, så med hänsyn tagen till storlek på kommunerna 
och invånarantal så står sig Timrå väl i jämförelse med både Sundsvall och andra kommuner. När det 
gäller placeringar så finns det nog både bra och dåligt placerade ÅVS i alla kommuner. Hitta lämpliga 
placeringar i redan bebyggda områden är inte lätt, då många saker begränsar, t ex ska de inte störa när-
boende, mark ska finnas tillgänglig, transportlogistik ska fungera och FTI ska anse det motiverat att 
satsa på platsen. Tittar man på insamlade mängder så ligger Timrå klart över rikssnittet. Kommunens 
bostadsbolag Timråbo har källsortering i anslutning till i princip alla lägenheter. När det gäller övriga 
bostadsbolag kan kommunen enbart informera om källsortering.  
 
Timrå kommun har som förslagsställaren skriver inte en vikttaxa (grundavgift + tömningsavgift + vikt-
avgift) för restavfallet, utan i Timrå har vi en annan variant av miljöstyrande taxa, där man får välja stor-
lek på sopkärlet (80 L-370 L) och utifrån det betalar man en fast kostnad som ökar i förhållande till 
kärlstorlek (2021-05-31 betalar du 902 kr/år för ett 80 L kärl, eller ca 2,50 kr per dag). I detta ingår inte 
enbart hämtning och behandling av ditt restavfall utan du får även gratis tillgång till återvinningscentral 
(ÅVC), grovsophämtning 2 ggr/år och mobil insamling av farligt avfall. Även kommunens kostnader 
för administration, information mm inom avfallsområdet ska täckas av taxan.  
 
Det finns för och nackdelar med alla typer av taxor och Timrå har valt en enklare taxa med en mer för-
utsägbar kostnad för fastighetsägaren än t ex Sundsvall. De närmaste åren kommer ett flertal föränd-
ringar att ske inom avfallsområdet bl a när det gäller insamling av matavfall och tidningar och även 
kanske insamling av förpackningar. Detta innebära att kommunen kommer behöva göra en förändring 
av taxekonstruktionen, en fråga förvaltningen börjat jobba med. Men om det kommer att innebära vikt-
taxa får framtiden utvisa.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom kommunen har en miljöstyrande taxa 
men inte vikttaxa. Förvaltningen anser att enkelheten med en kommunens variant av miljötaxa och 
enkelhet överväger i dagsläget eventuella fördelar med vikttaxa. 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §66 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-09-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Val - Avsägelse i kommunfullmäktige Monika Norlin Hanberg (SD) 
KS/2021:398 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
 

2. Med entledigande av Monika Norlin Hanberg (SD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med 
begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Monika Norlin Hanberg 
(SD). 

____ 
 
Ärendet 
Monika Norlin Hanberg (SD) har avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
 
Exp     /     2021 
 
 
 

 



 
 
TIMRÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA MANDATPERIODEN 2019-2022 
 
DATUM:   2021-09-27                                       KL: 17.00-20.15 
   Ärende nr: Ärende nr: 
 LEDAMOT Närv. Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
1. Gunnar Grönberg (S) 

Ers: 
Tjg  X      

2. Tony Andersson (M) 
Ers: 

Tjg  X      

3. Ulf Lindholm (SD) 
Ers: 

Tjg  X     

4. Björn Hellquist (L) 
Ers: 

Tjg  X     

5. Maritza Villanueva  
Contreras (V) 
Ers: 

Tjg X      

6. Lotta Borg (T) 
Ers: 

Tjg  x     

7. Niklas Edén (C) 
Ers: 

Tjg X      

8. Sven-Åke Jacobson (KD) 
Ers: 

Tjg X      

9. Mari Eliasson (S) 
Ers: 

Tjg X      

10. Björn Könberg (S) 
Ers: 

Tjg X      

11. Lilian Lagergren Johansson (C) 
Ers:Ida Lindström (C) 

Tjg X      

12. Johanna Bergsten (S) 
Ers:Roger Öberg (S) 

Tjg X      

13. Erik Andersson (S) 
Ers: 

Tjg X      

14. Anna-Lena Fjellström (S) 
Ers: 

Tjg X      

15. Håkan Svensson (M) 
Ers: 

Tjg X      

16. Lisbeth Eklund (S) 
Ers: 

Tjg X      

17. Megan Sandberg (L) 
Ers: 

Tjg  X     

18. Lars Bergman (V) 
Ers: Svante Sörmark (V) 

Tjg X      

19. Stefan Dalin (S) 
Ers: 

Tjg X      

20. Zofia Henriksson (M) 
Ers: 

Tjg X      

 
 
 
 



 
TIMRÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA MANDATPERIODEN 2019-2022 
 
DATUM:                                              KL: 
   Ärende nr: Ärende nr: 
 LEDAMOT   Närv. Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
21. Tony Hedberg (SD) 

Ers: 
Tjg  X     

22. Robert Thunfors (T) 
Ers: 

Tjg  X     

23. Per-Arne Frisk (Tidigare S) 
Ers: 

Tjg  X     

24. Karin Sellén (SD) 
Ers: Håkan Sjöström (SD) 

Tjg  X     

25. Karina Nordgren (S) 
Ers: 

Tjg X      

26. Jonathan Lundin (SD) 
Ers: Kim Ahlstrand (SD) 

Tjg  X     

27. David Forslund (T) 
Ers: 

Tjg  X     

28. Pirjo Jonsson (S) 
Ers: 

Tjg X      

29. Angela Bodin (SD) 
Ers: 

Tjg  X     

30. Monica Persson (T) 
Ers: 

Tjg  X     

31. Ann-Margret Bäckström (S) 
Ers: 

Tjg X      

32. Marianne Larsson (SD) 
Ers: 

Tjg  X     

33. Johan Engström Lockner (S) 
Ers: 

Tjg X      

34. Anita Hellstrand (C) 
Ers: 

Tjg X      

35. Markus Sjöström (M) 
Ers: 

Tjg X      

36. Lars-Erik Byström (S) 
Ers: 

Tjg X      

37. Heidi Jacobsen (V) 
Ers: 

Tjg X      

38. Per-Arne Olsson (S) 
Ers: 

Tjg X      

39. Annika Söderberg (S) 
Ers: 

Tjg X      

40. Jeanette Nordin (S) 
Ers: 

Tjg X      

41. Jan-Christer Jonsson (S) 
Ers: 

Tjg X      

 
   Summa:   28        13 



 
TIMRÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA MANDATPERIODEN 2019-2022 
 
DATUM:                                              KL: 
   Ärende nr: Ärende nr: 
 ERSÄTTARE Närv. Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
1. Monica Åberg (T) 

 
Närv       

2. Lena Lindh (S) 
 

       

3. Stig Svedin (V) 
 

Närv       

4. Charlotte Evert (S) 
 

       

5. Agneta Lindén (L) 
 

       

6. Ida Lindström(C) 
 

Tjg        

7. Mats Larsson (M) 
 

       

8. Kim Ahlstrand (SD) 
 

Tjg       

9. Håkan Sjöström (SD) 
 

Tjg        

10. Monika Norlin Hanberg (SD) 
 

       

11. Roger Öberg (S) 
 

Tjg       

12. Peter Persson (S) 
 

Närv        

13. Elin Eriksson (L) 
 

       

14 Bengt Nilsson (S) 
 

Närv       

15. Oskar Andersson (M) 
 

       

16. Sanna Wallin (S) 
 

Närv       

17. Krister Jönsson (KD) 
 

       

18. Roger Boork (KD) 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIMRÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA MANDATPERIODEN 2019-2022 
 
DATUM:                                              KL: 
 
   Ärende nr: Ärende nr: 
 ERSÄTTARE Närv. Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
19. Sven-Olof Selander (C) 

 
       

20. Lars Kempe (S) 
 

       

21. Pernilla Karlsson (S) 
 

       

22. Christer Andersson (S) 
 

Närv       

23. Eva Centerstad (T) 
 

       

24. Svante Sörmark (V) 
 

Tjg        
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