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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 25 april 2022 kl 17.00 i kommunhusets lokal 
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 

Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Länsgemensam familjehemsorganisation 

6 Avtal och finansiering filmfond Västernorrland 

7 Riktlinjer för föreningsbidrag - revidering 

8 Taxa för dödsboförvaltning 

9 Vivstahöjden 

10 Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 

11   Torsboda 1:2 m.fl - Detaljplan för fastigheten 

12 Begäran om förstärkt likviditet Timrå Invest AB 

13   Årsredovisning 2021, Timrå kommun 

14 Revisionsberättelse 2021 Timrå kommun 

15 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2021 

16 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2021 

17 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 2021 

18 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2021 

19 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 2021 

20 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2021 

21 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 2021 

22 Årsredovisning AB Timråbo 

23 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Timrå Vatten AB 
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24 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 MittSverige Vatten och 
Avfall AB 

25 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Midlanda Fastigheter AB 

26 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Midlanda Flygplats AB 

27 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

28 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Ostkustbanan 2015 AB 

29 Årsrapport 2021 Överförmyndarnämnden Mitt 

Motionssvar  

30 Motionssvar Motion från Robert Thunfors (T) och David Forslund (T) angående en gata 
uppkallad efter Lennart "Lill-Strimma" Svedberg 

Valärenden  

31 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot i kultur- 
och tekniknämnden 

Anmälningsärenden  

32 Årsredovisningar 2021 förvaltade stiftelser 

33 Motionsredovisning 

34  Medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 

35 Medborgarförslag - Sätt lampor efter gångvägen på Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 

36 Medborgarförslag - Gör en förbättring av lekplatsen vid Y-et - Kultur- och tekniknämndens beslut 

37 Medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att 
fler barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden - Kultur- och tekniknämndens beslut 

38 Revisionsrapport – Grundläggande granskning 
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Timrå 2022-04-13 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 13 april 2022 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens offici-
ella anslagstavla.  
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, 
vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  
 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamö-
ter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
Uppropslistan biläggs protokollet.  
____ 
 
Ärendet  
Företas upprop de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke 
tjänstgörande. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Jeanette Nordin (S), Markus Sjöström (M), Anita Hellstrand (C) och Björn Hellquist (Tidigare L) 
att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskon-
toret onsdag 27 april 2022 kl 16.00. 
 
 
  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.10-19.05 för Hearing med AB Timråbo Micael Lövquist och 
Timrå Vatten AB Anneli Wikner. Revisionen Sten Ekström och Lena Medin informerar om revisions-
berättelsen och Årsredovisningen samt kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om 
kommunens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Länsgemensam familjehemsorganisation 
KS/2022:110 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna att kommunen ansluter sig till den länsgemensamma familjehemsvårdsorganisation-
en. 
 

2. Kostnader för att tillhöra den gemensamma familjehemsorganisationen tas ur befintlig budget 
för individ- och familjeomsorg. 
 

Ärendet 
Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet Västernorrland om att 
lämna ett förslag för en länsgemensam familjehemsorganisation. Uppdraget startades med en under-
sökning som FoU Västernorrland genomförde 2015. Utifrån undersökningen gav länets socialchefer 
Kommunförbundet Västernorrland vidare i uppgift att under 2016 ta fram ett organisationsförslag för 
en verksamhet i gemensam regi. Fem kommuner i länet har deltagit i den gemensamma familjehemsor-
ganisationen från 2018.  
 
Inbjudan att ansluta till gemensam familjehemsorganisation, tillsammans med ytterligare information, 
har inkommit från Kommunförbundet Västernorrland. Socialförvaltningen har föreslagit att även 
Timrå kommun ansluter sig till den gemensamma familjehemsorganisationen. 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att kommunen ansluter sig till den länsge-
mensamma familjehemsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 10, länsgemensam familjehemsorganisation 
Förvaltningens förslag gällande inbjudan till länsgemensam familjehemsorganisation 
Risk- och konsekvensanalys familjehem 2017 
Vision 2025 -GFO 
Inbjudan att ansluta till GFO Timrå kommun 
Avtalsexempel Gemensam familjehemsvård 
Utvärdering av gemensam familjehemsorganisation 210809 
Verksamhetsberättelse GFO 2020 
Riktlinjer för GFO 190101 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Avtal och finansiering filmfond Västernorrland 
KS/2022:134 
 
Beslut  
 

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna avtalet för filmfond Västernorrland. 
 

2. För 2022 finansieras filmfonden med kommunens medel från kommunstyrelsens finansförvalt-
ning. 

 
3. För 2023 hänskjuts kostnaden på 180 tkr till en fördelning mellan kommunstyrelsens ansvar för 

näringslivsfrämjande arbete och platsvarumärke samt till kultur- och tekniknämndens inom 
verksamhetsansvar för kulturverksamhet. Finansieringen hanteras i gemensam beredning inför 
verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 

 
5. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av länets övriga kommuner samt 

Region Västernorrland. 
 

Ärendet 
Region Västernorrland och länets kommuner har under en längre tid berett frågan om inrättande av en 
filmfond i Västernorrland. Filmfonden syftar till att främja produktion av filmer och dokumentärer i 
länet samt att därigenom marknadsföra Västernorrland. Verksamheten ska läggas under Scenkonstbola-
get och syfta till att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och 
sysselsättning, konstnärlig utveckling, samt marknadsföring av regionen. Timrå kommun har 2019 be-
slutat att främja etableringen av en filmfond. Med detta ärende verkställs det inriktningsbeslutet. Finan-
sieringen på 180 tkr hanteras inom kommunens medel för oförutsedda händelser 2022 för att gå över 
till kultur- och tekniknämndens verksamhetsansvar för 2023 och framåt. 
 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen 2019-01-15 § 12, Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland (Dnr KS/2018:358) 
 

Beslutsunderlag 
Följebrev samverkansavtal filmfond 
Beslutsunderlag filmfond Västernorrland 2022-03-03 
Samverkansavtal avseende stöd till filmproduktion 2022-03-04 
Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland 
Vision 2025 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Förvaltningschef Kultur- och teknikförvaltningen 
 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Riktlinjer för föreningsbidrag - revidering 
KS/2022:147 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa riktlinjer för föreningsbidrag enligt kultur- och tekniknämndens förslag att gälla från 
och med 1 maj 2022. 
 

2. Upphäva riktlinjer för föreningsbidrag fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29 §41 och 
reviderade 2021-03-29 §37. 

____ 
 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av riktlinjer för föreningsbidrag 
som innebär en tydligare översikt över de bidrag som finns att söka, ansökningstider och utbetalnings-
datum.  
 
I detta arbete har vi samverkat med Sundsvalls kommun som har reviderat sin bidragshantering.  
 
Exempel på ändringar: 
 
Bidrag till handikappföreningar ingår nu i sociala föreningar och där verksamhet som riktar sig till barn 
och unga prioriteras.  
 
För att erhålla bidrag för barn och ungdomsverksamhet behöver idrottsföreningar genomgå SISU:s 
utbildning Trygga idrottsmiljöer, för att säkra föreningens arbete med Barnkonventionen. Kultur- och 
teknikförvaltningen kommer att erbjuda föreningarna utbildning i denna fråga via föreningsrådet. 
 
Bidrag till fritidsanläggningar har förtydligats gällande gruppindelning. Detta möjliggör enklare ansök-
ning och handläggning av bidraget. 
 
Förvaltningen har uppgraderat systemet för bl a föreningsbidrag till digital hantering. Detta möjliggör 
att föreningarna kan söka bidrag digitalt dygnet runt. 
 
Då nuvarande riktlinjer och föreslagen revidering skiljer sig åt t ex utseendemässigt föreslår förvaltning-
en att nuvarande riktlinjer upphävs och nya fastställs fr o m 2022-05-01. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa riktlinjer för föreningsbidrag enligt kultur- och tekniknämndens förslag att gälla 
från och med 1 maj 2022 samt upphäva riktlinjer för föreningsbidrag fastställda av kommunfullmäktige 
2016-03-29 §41 och reviderade 2021-03-29 §37. 
 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för föreningsbidrag – nuvarande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Riktlinjer för föreningsbidrag – förslag till revidering 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 220316 §32 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Taxa för dödsboförvaltning 
KS/2022:150 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta taxa för dödsboförvaltning med en avgift på kronor per timme baserat på 0,7 % prisbasbeloppet 
plus 25 % moms. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det inte finns någon anhörig 
som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har kommunen rätt till ersättning från dödsboet om 
det finns tillgångar. Även för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 
kommunen begära ersättning från dödsboet. En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som mot-
svarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kom-
munens självkostnad.  
 
Rätten till ersättning följer av lag, men det ankommer på fullmäktige att ta ställning i den principiella 
frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. 
Utdragsbestyrkande får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som de 
tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 
 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen. Vid en jämförelse med Timrås grannkommuner har det framkommit att man där valt 
att anta en timtaxa om 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % moms. Prisbasbeloppet för 2022 är satt till 
48 300 kr, vilket skulle innebära en timtaxa på 0,7 % x 48 300 = 338 kr/timmen + 25 % moms = 423 
kr/timmen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut avseende timtaxa för dödsboförvaltning 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Vivstahöjden 
KS/2022:151 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Avsätta 15 miljoner i investeringsmedel för ombyggnation av Vivsta gamla skola etapp 1. 
 

2. Inte bevara väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen vid rivning av byggna-
den. 
 

3. Dokumentera kakelmosaiken av Ingrid Atterberg för att eventuellt kunna återskapa den senare. 
 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med ansökan om rivningslov av de delar av fastigheten som ligger i 
linje med kommunfullmäktiges beslut samt ansökan om bygglov för gamla skolan som ska behållas.  
 
Förvaltningen har gjort en utredning med extern hjälp avseende kakelväggen i utrymmet vid lilla bas-
sängen. Det är möjligt att ta ned för att behålla den för framtiden. I dagsläget finns det ingen plats att 
sätta upp den. Att både ta ned och sätta upp den någon annanstans bedöms kosta ca 1,1 miljoner. Detta 
arbete bör utföras i samband med stängningen av verksamheten och innan rivning. Förvaltningen före-
slår att den inte ska bevaras. 
 
Förvaltningen kommer också att beställa en extern inventering/dokumentation utifrån ett historiskt 
perspektiv av området inkl. byggnader innan rivningen.   
 
Sedan tidigare finns det avsatta medel för rivning av byggnaderna. Rivningen samt sanering bedöms av 
projektet i dagsläget vara lägre än 20 miljoner. I dagsläget är kostnadsprognosen för rivningen 7 miljo-
ner kronor exkl. gamla skolan Detta skulle innebära att det finns pengar att lägga på omflyttning av 
serviser mm. Bygglovsansökan kommer att avse kontorslokaler i alla våningsplan samt café och någon 
mindre verksamhetslokal i bottenvåningen. I detta finns det tillgänglighetsfrågor att ta hänsyn till vid 
ombyggnation, ett exempel behov av hissar. 
 
Förvaltningen anser att det behöver avsättas investeringsmedel för att genomföra projektet även om det 
utförs i etapper. Förvaltningen har med externt stöd gjort en grov kostnadsberäkning av etapp 1.  
I etapp 1 ingår: 
  
Rivning av simhallen, nya skolan inkl. mellandel och skyddsrum. 
 
Ombyggnad av gamla skolan invändigt med att tillgodose alla våningsplan med el, ventilation, vatten 
och avlopp, fjärrvärme inkl. tillgänglighetskrav hissar mm. 
 
Invändigt våningsplan 1 (Suterräng) och 2 med t.ex. mattor, undertak, målning 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ny dränering vattenskador, Renovering tak/målning, Renovering av fasad delvis ny fasad, nya rännor o 
rör, ny balkong, nya stegar, ny puttsbehandling av gavel, ommålning av hela huset. 
 
Säkerhet och ställningskostnader under arbetet 
 
Sammantaget är prognosen för ovanstående etapp 29 miljoner kronor exkl. saneringskostnad och åter-
ställning av mark. En kostnadsprognos för rivningen är 7 miljoner kronor exkl. saneringskostnad. Se-
dan tidigare finns det 20 miljoner kronor avsatt för Vivstahöjden. Förvaltningen föreslår att 15 miljoner 
avsätts som investeringsbudget för projektet utöver de tidigare avsatta medlen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att utveckling av Vivstahöjden och gamla skolan till kontorslokaler 
långsiktigt kan minska kommunens externt hyrda kontorslokaler. En full ombyggnation av Vivsta skola 
skulle innebära 30-40 kontorsplatser per plan, för plan 2 och 3. Dessa lokaler skulle också möjliggöra 
nya kontorsmiljöer med fler ”öppna landskap” samt ett mer flexibelt kontorsanvändande över förvalt-
ningsgränserna. 
Om investeringsmedel avsätts för projektet under våren 2022 skulle en översyn av lokalanvändningen 
gällande kontorslokaler för kommunens verksamheter kunna tidigast påbörjas under hösten 2022. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta: 
Avsätta 15 miljoner i investeringsmedel för ombyggnation av Vivsta gamla skola etapp 1. 
Inte bevara väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen vid rivning av byggnaden. 
Dokumentera kakelmosaiken av Ingrid Atterberg för att eventuellt kunna återskapa den senare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta gamla 
skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt boendeområde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med 
utvecklingen av Vivstahöjden enligt alternativ 1 samt att inriktningen i övrigt ska vara att riva och sa-
nera övriga delar av området etappvis för att möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans intent-
ioner med inriktning på bostäder och centrumverksamhet. 
Kultur- och teknikförvaltningen har fortsatt arbeta vidare med att undersöka förutsättningarna och 
behovet av samordningen med kommunala verksamheter kopplade till dessa fastigheten för att fullgöra 
kommunfullmäktiges uppdrag. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för de skyddsrum som 
finns i de delar av fastigheten som avses rivas. Om de ska rivas kommer de med största sannolikhet 
behöva ersättas. Det är avstämt med MSB som ansvarar för den delen. En inriktning bör vara i det 
fortsatta arbetet är att ett förslag till nytt skyddsrum tas fram i anslutning till Vivsta gamla skola som i 
fullmäktiges uppdrag har intentionen att behållas. Förvaltningen anser att projektering och upphandling 
av rivning av de delar som inte avses behållas ska påbörjas. Medel tas från kommunfullmäktige avsatta 
medel. Tidplan för rivning ska planeras till när verksamheten för befintliga badhuset stängs troligtvis 
maj-juni 2022. Detta innebär att kvarvarande externa hyresgäster förbereds för uppsägning/avflyttning 
för att möjliggöra rivning. 
 
Eftersom inriktningen i kommunfullmäktiges beslut är att behålla Vivsta gamla skola föreslår förvalt-
ningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på vilket sätt kommunen kan bl a 
förändra lokalanvändningen inom kommunens verksamheter för att fylla huset med verksamhet samt 
att den långsiktiga inriktningen ska vara att inte öka lokalytorna inom kommunen. Förvaltningen får i 
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uppdrag att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnationen och vad det innebär drifts-
mässigt för kommunen samt vilka verksamheter som eventuellt kan bedrivas där.  
 
Förvaltningen bedömer att kostnaden till 500 tkr för att projektera rivningen samt en första utredning 
för utvecklingen av Vivsta gamla skola. Kommer arbetet med att behålla gamla skolan att fortsätta efter 
att utredningen och inriktningsbeslut finns kommer det att krävas fortsatt projektering för ombyggnat-
ionen.    
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09: 
Uppdra till förvaltningen att projektera och upphandla rivning byggnader och sanering av marken där 
byggnaderna har stått. 
Uppdra förvaltningen att utreda vidare Vivsta gamla skola för ombyggnation. I uppdraget ingår att ta 
fram förslag på kommunal och extern verksamhet som kan bedrivas i Vivsta gamla skola. Utredningen 
ska redovisa vilka ytor som kan minskas för kommunal verksamhet om den kan bedrivas i Vivsta gamla 
skola. 
Använda 500 tkr av kommunfullmäktige avsatta medel för Vivstahöjden för ovanstående arbete med 
projektering och utredning. 
Uppdra till förvaltningen att undersöka om väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhal-
len går att spara vid rivning av byggnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200407 §134 
Protokollsutdrag KF 201026 §163 
Protokollsutdrag KTN 210609 §70 
Vision 2025 
Utlåtande från Västernorrlands Museum 
Protokollsutdrag KTN 210825 §89 Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckningen av Ingrid At-
terberg 
Protokollsutdrag KTN 220316 §29 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2022 
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§ 61 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 
KS/2022:178 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna medfinansieringsavtalet och garantera en medfinansiering på ca: 150 mnkr. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansie-
ringsavtalet. 

 
3. Medfinansieringsavtalet åtgärd 3 – produktion av ny trafikplats - gäller under förutsättning att 

detaljplan för industriverksamhetdetaljplan för Torsboda 1:2 m.fl vinner laga kraft. Åtgärd 1 
och 2 – vägplan och produktion av bygghandlingar - kan påbörjas innan detaljplan vunnit laga 
kraft. 

 
4. Medfinansieringsavtalet gäller under förutsättning att Trafikverket fattar likalydande beslut. 

 
5. Uppdra som tillägg till ägardirektiv till Timrå Invest AB att tillämpa och uppfylla villkoren i av-

talet i fortsatt arbete med att iordningställa Torsboda industripark för etablering av energiinten-
siv verksamhet med många tusen arbetstillfällen. 
 

6. Uppdra till ägarombudet för Timrå Invest AB att överlämna beslut med avseende på punkt 5. 
ovan till årsstämman för bolaget. 

 
7. Inriktningen på fortsatt samverkan med Sundsvalls kommun i gemensam bolagsstruktur ska 

vara att ägarna solidariskt delar ansvaret för medfinansiering/finansiering av trafikplatsens ge-
nomförande enligt avtalets bedömda summa om 150 mnkr om den inte inryms i sin helhet i 
nationell/regional plan. Kostnaden ska i så fall överföras på ansvarig exploatör i och med mark-
försäljning. 

____ 

Ärendet 
Arbetet fortgår med ett samhällsbyggande för ett växande Timrå och Sundsvallsregionen samverkar för 
en riktigt stor etablering med flera tusen arbetstillfällen. Parallellt med att fördjupade samverkansformer 
med Sundsvalls kommun bereds ska detaljplan för området upprättas. För att godkänna detaljplan har 
Trafikverket krävt ett medfinansieringsavtal med Timrå kommun för ny trafikplats vid E4 Torsboda. 
Ärendet om antagande av ny detaljplan förutsätter därför beslut om medfinansieringsavtal. Detaljpla-
nens inriktning  på markanvändningen kräver en fungerande trafikplats vid E4:a. Avtalet reglerar finan-
sieringen och kommunens skyldigheter om trafikplatsen inte kommer till stånd. Avtalet ska därför gälla 
i sin helhet endast om detaljplanen vinner laga kraft och detaljplanen ska i sin tur upphävas om inte 
trafikplatsen byggs.  Detaljplan och medfinansieringsavtal utgör i sin tur nödvändiga förutsättningar för 
att kunna fortsätta exploateringen av marken i Torsboda för stora etableringar inom energiintensiv 
verksamhet som skapar förutsättningar för flera tusen arbetstillfällen i regionen. Medfinansiering av 
trafikplats sker endast till den del av kostnaden som inte inryms inom den nationella regionala infra-
strukturplanen. Om kommunen behöver finansiera hela eller delar av trafikplatsen är avsikten att över-
föra kostnaden på exploatör vid försäljning. Åtaganden för genomförandet av detaljplanen och medfi-
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nansieringsavtalet ska följa med i den organisationsstruktur som förväntas verka för och genomföra den 
stora etableringen. Nya samverkansstrukturer med Sundsvall i bolagsform tar därmed över ansvaret och 
åtagandet för avtalet. Om samverkansstrukturen av någon anledning inte fungerar eller om ingen eta-
blering kommer till, kan Timrå kommun välja att upphäva planen istället för att genomföra medfinan-
sieringsplanens avsikter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Uppdrag inriktning och samverkansform för energiintensiv etablering (KS/2022:75) KF § 72 2022-03-
28 
 
Ärendet hänger ihop med och hanteras parallellt med Torsboda 1:2 m.fl - Detaljplan för fastigheten 
(KS/2021:342) 
 
Beslutsunderlag 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun – Trafikverket 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
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§ 62 
Torsboda 1:2 m.fl - Detaljplan för fastigheten 
KS/2021:342 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta detaljplanen. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt planbesked för området 2021-08-31. Syftet med planen är 
att skapa ett nytt större industriområde med ett strategiskt läge nära E4, flygplats, järnväg och hamn. 
De goda förutsättningarna för att försörja ett industriområde med stora mängder el är också särskilt 
goda inom detta område. 
 
Planområdet utgörs till stora delar av området Unä9 i kommunens översiktsplan. Övriga delar ingår 
inom område för skogsbruk. Baserat på intentionerna i översiktsplanen bedöms detaljplanen vara i en-
lighet med den. 
 
Efter samråd med Länsstyrelsen beslutades 2021-10-05 att detaljplanen kan innebära betydande miljö-
påverkan. Detta har inneburit att en särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättas och processats 
tillsammans med detaljplanen. Planen har hanterats enligt formerna för ett utökat förfarande då den 
beslutades kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Samråd av detaljplanen skedde under perioden 2021-12-01 till 2022-01-14. Under samrådsperioden 
hölls ett möte i Söråker där sakägare kunde ställa frågor till kommuntjänstemän, politiker och represen-
tanter från bolaget Timrå Invest. Ett flertal synpunkter inkom under samrådsperioden vilka samman-
ställdes och besvarades i en samrådsredogörelse. Synpunkterna föranledde vissa justeringar av planbe-
skrivning, plankarta och uppdateringar av utredningar. 
 
Granskning av detaljplanen har pågått under perioden 2022-03-07 till 2022-04-06.  Under granskningen 
har ett flertal synpunkter inkommit vilka sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. Vissa 
av de inkomna synpunkterna har föranlett mindre justeringar i plankarta och planbeskrivning. Av ut-
redningarna har det geotekniska pm:et uppdaterats i beräkningar. 
 
Det finns kvarstående synpunkter på detaljplanen efter samråd och granskning. Dessa synpunkter 
kommer framförallt från närboende.  
 
 
Från myndigheter har Länsstyrelsen i sitt yttrande skrivit att de kan komma att överpröva detaljplanen 
utifrån detaljplanens påverkan på riksintresset för kommunikationer och dess påverkan på medborgar-
nas hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.   
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Från Trafikverkets granskningsyttrande finns synpunkter om planbestämmelser vid närheten av trafik-
verkets anläggningar E4 och järnväg. Vidare har Trafikverket krävt att ett avtal om ansvar för bland 
annat finansiering av den trafikplats som krävs för att trafikförsörja området från E4. 
 
Både Trafikverket och Länsstyrelsens yttrande har föranlett justeringar i detaljplanen till antagandet för 
att till viss del tillmötesgå deras synpunkter. Ett avtal med Trafikverket har också arbetats fram.      
 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om planbesked KS 2021-08-31 § 256 
Beslut om betydande miljöpåverkan KS 2021-10-05 § 298 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning med samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 
Plankarta 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
Sakägare med kvarstående synpunkter 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
 
Exp     /     2022 
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§ 63 
Begäran om förstärkt likviditet - Borgen för Timrå Invest AB 
KS/2022:161 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Timrå kommun borgar för lån upp till 27 mnkr åt Timrå Invest AB.  
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Den 28 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige §72 att utveckla området vid Torsboda och har till-
sammans med Sundsvalls kommun kraftsamlat sedan juni 2021. Timrå Invest kommer behöva fortsätta 
kraftsamla kring att utveckla Torsboda Industripark AB. För att inte tappa fart behöver Timrå Invest 
AB en borgens garanti på ytterligare 20 mnkr för att vid behov kunna låna upp pengar via Kommunin-
vest. 
 
Styrelsen för Timrå Invest AB har den 30/3 -2022 beslutat uppdra till VD att begära utökad checkkre-
dit alternativt tillfälliga lån eller ägartillskott. Detta för att inte viktigt arbete behöver pausas till somma-
ren om likviditetsbrist uppstår. Timrå Invest har en stark balansräkning vilket möjliggör ett låneut-
rymme. 
 
Ekonomienheten föreslår att Timrå Invest får en utökad borgen med 20 mnkr från 7 mnkr till 27 mnkr 
och denna borgen bara används om behov av likvida medel uppstår. När Timrå Invest lånar pengar av 
Kommuninvest räknas det som ett kommersiellt lån och räknas inte in i det så kallade lånetaket. Det är 
också dyrare att använda sig av checkkrediten om man övertrasserar. Timrå kommun försöker att ha så 
låga lån som möjligt vilket är ett led i cash management arbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Begäran från Timrå Invest Styrelse om förstärkt likviditet 
Styrelsemöte 30 mars TIAB 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB  
Ekonomi  
 
Exp     /     2022 
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§ 64 
Årsredovisning 2021, Timrå kommun 
KS/2022:88 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har tillsammans med de kommunala förvaltningarna och kommunala bo-
lags/förbund upprättat förslag till årsredovisning/bokslut för år 2021 för kommunen inklusive kon-
cern- redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.  
 
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 21,0 mnkr vilket är 2,2 
mnkr högre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 3,4 mnkr, 
vilket gör att det s.k. balanskravsresultatet uppgår till 17,5 mnkr.  
 
Under 2021 har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 5% och uppgick till 98,3% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen behöver minskas kommande år för att klara de av 
kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.  
 
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2021. Kommunen uppnår inte en del av de övergri-
pande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk hushållning 
inte har uppnåtts.  
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 10,0 (19,1) mnkr inklusive boksluts-
dispositioner.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Per-Arne frisk (Tidigare S) föreslår att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.35-19.55 för överläggning. 
 
Svante Sörmark (V), Stefan Dalin (S) och Niklas Edén (C) föreslår att återremittera ärendet till kom-
munstyrelsen. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Vision 2025 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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§ 65 
Revisionsberättelse 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera Revisionsberättelsen för år 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om beviljad an-
svarsfrihet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse år 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 66 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 67 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämn-
den 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 68 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för socialnämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 69 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämn-
den 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 70 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 
2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för kultur- och tekniknämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 71 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för valnämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
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§ 72 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 
2021 
KS/2022:187 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Återremittera ärendet. 
___ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2021 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för överförmyndarnämnden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att återremittera ärendet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
Vision 2025 
 
Exp     /     2022 
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§ 73 
Årsredovisning AB Timråbo 
KS/2022:25 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och -fastställer re-
sultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2021. 
____ 

Pirjo Jonsson (S), Jan-Christer Jonsson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller 
beslutet på grund av jäv. Peter Persson (S) tjänstgör istället för Pirjo Jonsson (S). Björn Hellquist (Tidi-
gare L) tjänstgör som ordförande istället för Jan-Christer Jonsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
AB Timråbo 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
Timrå Vatten AB 
KS/2022:30 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och fastställer 
resultat och balansräkning. 
 

2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen. 
 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
____ 

Bengt Nilsson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Peter Persson (S) tjänstgör 
istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
MittSverige Vatten och Avfall AB 
KS/2022:26 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till stämman i MittSverige Vatten och Avfalla AB följer revisionens förslag 
och fastställer resultat och balansräkning. 
 

2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse. 
 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021. 

____ 
 
Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
Peter Persson (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisningen samt granskningsrapport för verk-
samhetsåret 2021 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
 
Protokollsutdrag till 
MittSverige Vatten AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
Midlanda Fastigheter AB 
KS/2022:27 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat och balansräkning 
 

2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse 
 

3. Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Fastigheter har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Fastigheter AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
Midlanda Flygplats AB 
KS/2022:28 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat och balansräkning 
 

2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse 
 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

_____ 
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.  
_____ 
 
Ärendet 
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Flygplats AB 
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2022:24 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

Bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund an-
svarsfrihet för verksamheten år 2021.  
____ 
 
Pirjo Jonsson (S), Jan-Christer Jonsson (S), Björn Könberg (S), Roger Öberg (S), Björn Hellquist (Tidi-
gare L), David Forslund (T) och Annika Söderberg (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund 
av jäv. Anita Hellstrand (C) tjänstgör som ordförande istället för Jan-Christer Jonsson (S). Peter Pers-
son (S) tjänstgör istället för Pirjo Jonsson (S). 
____ 

Ärendet  
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen 
samt revisionsberättelse för år 2021.  

 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021  

Protokollsutdrag till  
Revisionen   
MRF  

Exp     /     2022 

 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 
Ostkustbanan 2015 AB 
KS/2022:128 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Ostkustbanan 2015 AB och de enskilda förtroendevalda i Ostkustbanan ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2021.  
____ 
 
Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Peter Persson (S) tjänstgör 
istället för Stefan Dalin (S).  
____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Ostkustbanan 2015 AB har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revis-
ionsberättelse för år 2021. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna be-
viljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen, har den 5 april 2022, godkänt årsredovisningen. Årsredovisningen och revisorernas 
granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Ostkustbanan  
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Årsrapport 2021 Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2022:90 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Överförmyndarnämnden Mitt och de enskilda förtroendevalda i Överförmyndarnämnden Mitt 
ansvarsfrihet för verksamheten år 2021.  
____  
 
Ärendet  
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsbe-
rättelse för år 2021. 
  
Beslutsunderlag  
Årsrapport 2021 
 
Protokollsutdrag till  
Överförmyndarnämnden Mitt  
Revisionen  
 
Exp     /     2022 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Svar på motion angående en gata uppkallad efter Lennart "Lill-Strimma" 
Svedberg. 
KS/2021:348 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Bifalla motionen. 
2. Namnge vägsträckan enligt kartbilaga Lill-Strimmas väg. 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att verkställa namngivningen. 

____ 
 
Robert Thunfors (T) lämnar en protokollsanteckning; Vi hoppas att namnändringen på vägen är gjord 
till invigningen av nya simhallen.  
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) och David Forlsund (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. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-09-27 beslutat att kommunstyrelsen ska remitteras för yttrande på mot-
ionen. 
 
För hantering av ärenden rörande namngivning av adressområden har en namngivningsgrupp bildats 
där tjänstepersoner från Kultur- och teknikförvaltningen och Miljö- och byggkontoret (Samhällsenhet-
en) ingår.  
 
Namngivningsgruppen har i samråd kommit fram till att en ej tidigare namngiven vägsträcka som för-
binder Sportvägen med Gymnasievägen och passerar NHC-hallen, Grytans idrottsplats och det nya 
badhuset vore lämplig för ändamålet och att dess namn föreslås till Lill-Strimmas väg. Detta skulle 
innebära att befintliga belägenhetsadresser med anslutning mot berörd vägsträcka ändras från adress-
område Sportvägen till Lill-Strimmas väg samt får ny numrering.  
 
2021-12-03 skickades förslaget ut till berörda adressater/verksamhetsutövare för inhämtning av syn-
punkter. Ett svar inkom i vilket man ställde sig mycket positiv till förslaget. Kontakt har även tagits 
med familjen Svedberg som är positiva till förslaget. 
 
Bakgrund: Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg, 1944 - 1972 är en av de främsta ishockeyprofilerna genom 
tiderna från Timrå. Han hann under sin levnad bland annat representera Wifsta/Östrands IF och se-
dermera Timrå IK på högsta nationella nivå. Som landslagsspelare var han med om att vinna flertalet 
VM-medaljer och han utsågs två gånger till turneringens bästa back. Timrå IK har låtit ”pensionera” 
hans tröjnummer 5 och till hans minne hissat tröjan i taket på NHC Arena. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår bifall kommunstyrelsens förslag. 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-09-27 § 158 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta som visar föreslagen vägsträcka 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Robert Thunfors (T) 
David Forlsund (T) 
Samhällsenheten  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunsty-
relsen samt ledamot i kultur- och tekniknämnden 
KS/2022:172 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Med entledigande av Stig Svedin (V), överlämna ärendet till länsstyrelsen för begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stig Svedin (V). 
 

2. Uppdra till vänsterpartiet att nominera ny ledamot i kommunstyrelsen och kultur- och teknik-
nämnden. 

 
Ärendet 
Stig Svedin (V) har avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen 
samt ledamot i kultur- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen 
Vänsterpartiet  
 
Exp     /     2022 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Årsredovisningar 2021 förvaltade stiftelser 
KS/2022:69 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade dona-
tionsstiftelser som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen. 
Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr. De 
stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är Per Bergmans Dona-
tionsstiftelse och August Bångs skolstiftelse. Familjen Bunsows hjälpstiftelse är bokföringsskyldig men 
omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att föra räkenskaper. Av 
praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning. Årsredovisningar 
för 2020 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS 
§ 341/18. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revi-
sorvara auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut, den 5 april 2022, fastställt årsredovisningar för räkenskapsåret 2021 för 
Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse. 
Uppdragit åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna årsredovisningarna till 
revisionen. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Motionsredovisning 
 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Datum Beteckning Typ Beskrivning 
2021-11-11 KS/2021:465 101 Kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige 
Motion från David 
Forslund (T) - Skapa en 
motorgård i Timrå 
kommun 
 

2021-12-14 KS/2021:516 101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

Motion från Lotta Borg 
(T) - Fria arbetsskor till 
vård- och omsorgsper-
sonal i Timrå kommun 
 

2021-06-01 KS/2021:280 101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

Motion från Marianne 
Larsson (SD) och Mats 
Wallin (SD) om En 
tryggare vård och 
äldreomsorg 
 

2021-06-01 KS/2021:279 101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

Motion från Marianne 
Larsson (SD) och Mats 
Wallin (SD) om Språk-
krav 
 

2021-08-12 KS/2021:348 101 Kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige 

Motion från Robert 
Thunfors (T) och Da-
vid Forslund (T) - Döp 
en gata efter Lennart 
Lill-Strimma Svedberg 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
 Medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med före-
ningslivet på ett tydligare vis - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:67 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis har 
inkommit. 
 
För att lyfta föreningslivet i Timrå kommun så har en fritidssamordnare anställts. Planen är att skapa 
funktioner och strukturer för att stötta upp och lyfta föreningslivet samt främja samverkan mellan före-
ningar och kommunen. För att nå föreningar kommer ett arbete med föreningsråd inledas i höst.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom arbetet med att inrätta ett föreningsråd 
redan pågår. Dock kommer medborgarförslaget att tas med som förslag i det pågående arbetet. 
 
Förslagsställaren som angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid 
sammanträdet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220316 §24 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Medborgarförslag - Sätt lampor efter gångvägen på Fagerstranden - Kul-
tur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:421 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta lampor efter gångvägen på Fagerstranden. 
 
Det är ett svårare projekt eftersom stora delar finns inom mark som är sanerad och det finns villkor 
efter sanering som innebär att man ska undvika att gräva i marken. Det innebär att den vanliga metoden 
för belysningsanläggningar där ett fundament och kabel grävs ned i marken för belysningsstolpar inte 
kan användas. Att montera belysning på lösa fundament ovan mark kommer att behöva en annan fast-
sättning med vajrar m.m. för att bli stabil. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås då det krävs en investering på ungefär 2,5 – 3 
miljoner kronor vilket är en högre kostnad jämfört där vanlig metod för belysningsstolpar kan användas 
dvs. gräva ned kabel och fundament i marken. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220316 §23 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Medborgarförslag - Gör en förbättring av lekplatsen vid Y-et - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 
KS/2021:401 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att göra en förbättring av lekplatsen vid Y-et har inkommit.  
 
Förvaltningen har samrått med markägaren Timrå Invest AB och i dagsläget är det inte aktuellt med 
någon förbättring av lekplatsen då den ligger inom arrendeområdet för verksamhet inom besöksnäring-
en. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Vid en eventuell flytt av lekplatsen till 
kommunal mark invid Y-et kan en utveckling av lekplatsen för de yngre barnen eventuellt ske.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220316 §22 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kom-
mun för att möjliggöra att fler barn och ungdomar kan nyttja våra fri-
tidsområden - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:40 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att 
fler barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden har inkommit. 
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att driva Fritidsbanken tillsammans med socialtjänsten. I dag 
finns inte möjligheten att bedriva verksamheten med befintliga resurser, då fritidsbank-konceptet inne-
bär krav på lokaler och aktiviteter som inte kan tillgodoses inom den befintliga verksamheten. För att 
ändå kunna tillgodoses medborgarnas behov av att låna utrustning kommer socialtjänsten att starta 
”Sportoteket” där man kan låna utrustning till aktiviteter med centrum i Tallnäs.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då möjligheten till Fritidsbanken redan har under-
sökts och ”Sportoteket” kommer att starta. 
 
Förslagsställaren som angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande inte vid 
sammanträdet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget. 
  
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220316 §25 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
KS §121 Revisionsrapport – Grundläggande granskning 
KS/2022:47 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översänt revisionsrapport grundläggande granskning för besvarande av miljö och bygg-
nadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har svarat på revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
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