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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges  
sammanträde måndag den 26 april 2021 kl 17.00 
 
 
Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 2   Anteckning av närvarande  
______________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 3   Mötets former och genomförande 
______________________________________________________________________     
 
 

Ärende nr 4    Utse två ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera 
protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 5  Fastställa ärendelista 
___________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 6  Årsredovisning 2020 Timrå kommun 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade 
bokslutet. 

 
2. Fastställa årsredovisningen för år 2020 med bedömningen att kommunen inte uppnått god 

ekonomisk hushållning 2020 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.  
 

3. Avsätta årets resultat 18,8 mnkr till framtidsfonden.  
_________________________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 7  Revisionsberättelse 2020, Anmärkning mot kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar; 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens svar på 
anmärkningen. 

__________________________________________________________________ 
 
 

Ärende nr 8   Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
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I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 
 

 
 
Ärende nr 9    Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
__________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 10    Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 11   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 12   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och 
tekniknämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
_______________________________________________________________ 
 

Ärende nr 13   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
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I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i valnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
Ärende nr 14   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
Överförmyndarnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 15   Årsredovisning 2020 Medelpads Räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 

2. Bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2020. 

_________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 16  Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2020 AB Timråbo 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

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

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

 

Ärende nr 17   Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2020 MittSverige Vatten och Avfall AB 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och Avfall AB följer revisionens 
förslag och fastställer resultat och balansräkning. 
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2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

 

Ärende nr 18    Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2020 Timrå Vatten AB 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

_________________________________________________________________ 

Ärende nr 19    Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2020 Midlanda Fastigheter AB 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 20   Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2020 Midlanda Flygplats AB 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

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

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

____________________________________________________________________________ 
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Ärende nr 21   Miljöbokslut 2020 

Kommunfullmäktige beslutar: 
Godkänna miljöbokslut 2020. 
 
___________________________________________________________________ 

Ärende nr 22  Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Register för 
motioner mm på kommunens hemsida 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Avslå motionen. 
____________________________________________________________________ 

Ärende nr 23   Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) 
Förtroendemannaregister 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Avslå motionen. 
______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 24   Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, 
dubbla stolar eller andra problem i vår demokrati 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Avslå motionen. 
_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 25   Motionssvar - från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)  
Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena - remissvar från kultur- och 
tekniknämnden 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 Bifalla motionen. 
______________________________________________________________________________ 
Ärende nr 26   Interpellation från Robert Thunfors (T) Kostnader gällande 
byggande av nytt badhus 

____________________________________________________________________________ 

Ärende nr 27   Interpellation från Per-Arne Frisk (-) Partibeteckning 

____________________________________________________________________ 
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Ärende nr 28  Val - Val av representant till ägarforum, ombud till ordinarie och 
ev extra bolagsstämma med Nya ostkustbanan 2015 AB 2021-01-01 

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

2.  

_____________________________________________________________________________ 

Ärende nr 29  Revisionsrapport "Grundläggande granskning" 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

___________________________________________________________________________ 

 Ärende nr 30   Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller 
delvis drivs av föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärende nr 31   Årsredovisningar 2020, förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

 

 


