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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

Plats och tid

Timrå kommunhus Alliancen 17:00-21.00

Beslutande

Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annika Nyberg, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Lena Medin, KPMG § 61
Sten Ekström, Revisionens ordförande § 61

Utses att justera

Per-Arne Olsson (S), Karin Sellén (SD), Annika Söderberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret onsdag den 28 april 2021

Underskrifter

…………………………………………………….
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande §§ 54-66,
68, 71-87

…………………………………………………………...
Annika Nyberg, kommunsekreterare

…………………………………………………….
Johanna Bergsten (S), ordförande §§ 67,69,70

……………………………………………………………
Karin Sellén (SD), justerare

…………………………………………………….
Per-Arne Olsson (S), justerare 54-69,71-87

…………………………………………………….
Annika Söderberg (S) § 70

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Anslaget uppsatt den
2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget nedtas den
2021-05-20
Paragrafer
§54-§87

………………………………………………………………..
Annika Nyberg, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 26 april 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

Mötets former och genomförande

4

Utse justerare

5

Fastställa ärendelista

Beslutsärenden
6

Årsredovisning 2020, Timrå kommun

7

Revisionsberättelse för år 2020 Timrå kommun

8

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

9

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2020

10 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 2020
11 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2020
12 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 2020
13 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2020
14 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden 2020
15 Årsredovisning 2020 Medelpads Räddningstjänstförbund
16 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 AB Timråbo
17 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 MittSverige Vatten och
Avfall AB
18 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Timrå Vatten AB
19 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Midlanda Fastigheter AB
20 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Midlanda Flygplats AB
21 Miljöbokslut 2020
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Kungörelse
Motionssvar
22 Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Register för motioner mm på kommunens
hemsida
23 Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Förtroendemannaregister
24 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla stolar eller andra
problem i vår demokrati
25 Motionssvar - från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) Laggarbergsskolan behöver få
en Multisportarena - remissvar från kultur- och tekniknämnden

Interpellationer
26 Interpellationssvar från Robert Thunfors (T) Kostnader gällande byggande av nytt badhus
27 Interpellation från Per-Arne Frisk (-) Partibeteckning

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

Anmälningsärenden
29 Revisionsrapport "Grundläggande granskning"
30 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet,
återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18
31 Årsredovisningar 2020, förvaltade stiftelser

Timrå 14 april 2021
Jan-Christer Jonsson (S)
Ordförande

Annika Nyberg
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 april 2021 intygar i tjänsten:

Annika Nyberg
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 54

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 fullmäktigeledamöter, 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 55

Anteckna närvarande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppropslistan biläggs protokollet.
____
Ärendet
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande
och icke tjänstgörande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 56

Mötets former och genomförande
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans.
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan.
Ordföranden föreslår att då ärendena om årsredovisningar och anvarsfrihet ska beslutas behöver inte
ersättare tjänstgöra för de ledamöter som är jäviga.
Övriga ledamöter bifaller enhälligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 57

Utse justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Utse Per-Arne Olsson (S), Karin Sellén (SD) och Annika Söderberg (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag 28 april 2021 kl
16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 58

Fastställa ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av valärendet; Länsstyrelsens röstsammanräkning efter David Wallin
(L).
____
Ärendet
Fastställa ärendelista.
Ärendets behandling i sammanträdet
Ordföranden föreslår tillägg till ärendelistan med valärendet; Länsstyrelsens röstsammanräkning efter
David Wallin (L).
Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 59

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.15-18.35 för Hearing med AB Timråbo Micael Löfqvist och
Timrå Vatten AB Anneli Wikner. Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om
kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 60

Årsredovisning 2020, Timrå kommun

KS/2021:38
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
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.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2020 för kommunen inklusive
sammanställd redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 18,8 mnkr vilket är 34,6
mnkr bättre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 16,4 mnkr,
vilket gör att det s k balanskravsresultatet uppgår till 2,3 mnkr.
Under 2020 har verksamhetens nettokostnader ökat måttligt och uppgick till 98,5% av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2020. Kommunen uppnår delvis en del av de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk hushållning
inte har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 19,1 (-26,6) mnkr inklusive bokslutsdispositioner.
Kommunfullmäktige tog beslut om en framtidsfond KS/2020:544 KF 2021-01-25 § 18.
Beslutet innebar att inrätta en framtidsfond och att placera 2020 år överskott i fonden. Medel ur fonden
får användas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. Framtidsfonden ska löpande
redovisas i den ekonomiska redovisningen. Framtidsfonden kommer att synas i balansräkningen i ingående balans 2021.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 61

Revisionsberättelse för år 2020 Timrå kommun

KS/2021:204
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens svar på an-märkningen.
____
Ärendet
Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs av Timrå kommun och
granskningen har genomförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Revisorerna riktar anmärkning
mot kommunstyrelsens då styrelsen inte anses ha bedrivit verksamheten tillfredställande från ekonomisk synpunkt, framförallt då årsredovisningen inte anses följa lag och praxis samt att tidigare års underskott inte återställs. Revisionen rekommenderar trots detta kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Kommunstyrelsen ska yttra sig med anledning av anmärkningen som underlag till
kommunfullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Ekonomienhetens svar på revisorernas redogörelse.
Ärendets tidigare behandling
KS 2021 § 126 2021-04-06, Årsredovisning 2020 - Timrå kommun (KS/2021:38)
KF 2021 § 7, 2021-01-25, Timrå Ishall, värdering (KS/2020:465)
KF 2021 § 18, 2021-01-25, Framtidsfond (KS/2020:544)
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att inrätta en framtidsfond, KS/2020:459 § 421 och återkomma med förslag till kommunstyrelsen den 5 januari 2021.
Frågan behandlades som ett tilläggsyrkande på ärendet om handlingsplan för budget i balans och i anslutning till den ekonomiska redovisningen till och med november 2020.
KPMG Lena Medin och revisionens ordförande Sten Ekström informerar om årsredovisningen.
Ärendets behandling i sammanträdet
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens svar på anmärkningen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Revisorernas rapport
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 62

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

KS/2021:204
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
___
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S), Johanna Bergsten (S), Björn Könberg (S), Annika Söderberg (S),
Johan Engström Lockner (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Niklas Edén (C), Sven-Åke Jacobson
(KD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) Ulf Lindholm (SD) och Marianne Larsson (SD) deltar
ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 63

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2020
KS/2021:204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
____
Lars-Erik Byström (S), Ann-Margret Bäckström (S) och Björn Könberg (S) och Erik Bäckström Andersson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 64

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 2020
KS/2021:204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
____
Maritza Villanueva Contreras (V), Lotta Borg (T), Monica Persson (T) och Sven-Åke Jacobson (KD)
deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för socialnämnden.
Beslutsunderlag
revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 65

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2020
KS/2021:204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
____
Karina Nordgren (S), Annika Söderberg (S), Zofia Henriksson (M) och Ulf Lindholm (SD) deltar ej i
handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 66

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden
2020
KS/2021:204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
____
Johan Engström Lockner (S), Maritza Villanueva Contreras (V) och Ulf Lindholm (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för kultur- och tekniknämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 67

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2020

KS/2021:204
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
___
Jan-Christer Jonsson (S), Pirjo Jonsson (S), Heidi Jacobsen (V), Maritza Villanueva Contreras (V), Lotta
Borg (T) och Monica Persson (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för valnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 68

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i ÖFMN 2020
KS/2021:204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
___
Ärendet
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2020 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet
för Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 69

Årsredovisning 2020 Medelpads Räddningstjänstförbund

KS/2021:28
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna årsredovisningen.
2. Bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2020.
____
Jan-Christer Jonsson (S), Pirjo Jonsson (S), Annika Söderberg (S), Björn Könberg (S) och Björn
Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen
samt revisionsberättelse för år 2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Protokollsutdrag till
Revisionen
MRF
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 70

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020
AB Timråbo
KS/2021:29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
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.
______
Jan-Christer Jonsson (S), Pirjo Jonsson (S) och Robert Thunfors (T) deltar inte i handläggningen eller
beslutet på grund av jäv.
_____
Ärendet
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 71

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020
MittSverige Vatten och Avfall AB

KS/2021:30
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och Avfall 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.
______
Tony Andersson (M) och Bengt Nilsson (S) deltar inte i handläggningen och beslutet på grund av jäv.
______
Ärendet
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 72

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020
Timrå Vatten AB

KS/2021:34
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 förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
______
Bengt Nilsson (S) deltar inte i handläggningen och beslutet på grund av jäv.
______
Ärendet
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 73

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020
Midlanda Fastigheter AB

KS/2021:31
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 förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
_____
Tony Andersson (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
_____
Ärendet
Midlanda Fastigheter AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret
2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021
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§ 74

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020
Midlanda Flygplats AB
KS/2021:32
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 förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
_____
Tony Andersson (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.
_____
Ärendet
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 75

Miljöbokslut 2020
KS/2021:112
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna miljöbokslut 2020.
____
Ärendet
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter som
skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2020.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) och Stefan Dalin (S) föreslår bifall till miljöbokslut 2020.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Miljöbokslut 2020
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2021
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§ 76

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Register för motioner mm
på kommunens hemsida
KS/2020:367
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Monica Persson
(T), Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L), Marianne Larsson (SD), Kim Ahlstrand (SD), Karin Sellén (SD), Tony Hedberg (SD) och Per-Arne Frisk (-) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) föreslår i motion, daterad 29 september 2020, att Timrå kommun upprättar register för motioner, interpellationer och skriftliga frågor på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige har, den 26 oktober 2020 § 170, remitterar motionen till kommunstyrelsen för
yttrande.
Kommunledningskontorets yttrande
I kommunens vision strävar vi efter att vara proffs på service vilket innebär bl a att:
Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden när som helst på dygnet. Det innebär
att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten då besökare har möjlighet att närvara
fysiskt och ta del av de ärenden som behandlas, bl a motioner, interpellationer mm. Timrå kommun
webbsänder även sina kommunfullmäktigesammanträden där man som besökare kan ta del av de ärenden som behandlas på sammanträdet, däribland motioner och interpellation mm.
Kommunfullmäktige och styrelse/nämnder publicerar alla protokoll på kommunens hemsida där våra
besökare kan ta del av och läsa om motioner, interpellationer mm. Vi publicerar även våra handlingar
till sammanträden på hemsidan, som är tillgänglig för allmänheten.
Vi ser i dagsläget inte något behov från medborgarna att upprätta register för motioner, interpellationer
mm. Medborgare som besöker Timrås hemsida kan kontakta kommunledningskontoret för att få tillgång till ytterligare information om motioner, interpellationer mm.
Om vi publicerar interpellationer, motioner mm på hemsidan kan vi se att det kan finnas även andra
behov som skulle behövas utredas som man kan behöva publicera på hemsidan.
Kommunledningskontoret bedömer att alla besökare har möjlighet att ta del av kommunens protokoll
med tillhörande motioner och interpellationer mm på kommunens hemsida.

Justerandes sign
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Timrå kommun arbetar med ständiga förbättringar på kommunens hemsida och vi fortsätter att utveckla oss för att våra besökare ska kunna ta del av information på hemsidan så tillgänglighetsmässigt
som möjligt.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå motionen.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T), Per-Arne Frisk (-) och David Forslund (T) föreslår bifall till motionen. Mari Eliasson (S) föreslår avslag på motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen röstar Ja
och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 27 Ja röster och 12 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 77

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.30-19.35

Justerandes sign
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§ 78

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Förtroendemannaregister

KS/2020:387
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Monica Persson
(T), Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L), Marianne Larsson (SD), Kim Ahlstrand (SD), Karin Sellén (SD), Tony Hedberg (SD) och Per-Arne Frisk (-) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att ett förtroendemannaregister inrättas på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige har, den 26 oktober 2021 § 174, remitterat motionen till kommunstyrelsen för
yttrande.
Kommunledningskontorets yttrande
Timrå kommun har under 2020 arbetat fram en ny hemsida som publicerades under året. På den nya
hemsidan finns alla styrelser och nämnder publicerade och där besökare kan ta del av vilka ledamöter
och ersättare som sitter i respektive styrelse/nämnd och kommunfullmäktige. Den nya hemsidan är
relativt enkel och tydlig så det är lätt att klicka sig fram till det som man vill ta del av.
När det gäller publicering av kontaktuppgifter med bl a bild och mejladresser mm så behöver kommunen få medgivande av respektive ledamot/ersättare för att kunna publicera dessa uppgifter på hemsidan. Det krävs rättslig grund för att publicera bilder på personer enligt GDPR, om personerna kan bli
identifierade eftersom det är personuppgift.
Därav kan det vara svårt i dagsläget att publicera dessa uppgifter. Det kan vara ett arbete som kan utföras inför nästa mandatperiod, om man så önskar.
I dagsläget har kommunen inget förtroendemannasystem men det finns en tanke och vi arbetar med att
kunna utveckla ett förtroendemannasystem, och då kommer kommunen ha möjlighet att kunna upprätta ett förtroendemannaregister.
Timrå kommun arbetar med ständiga förbättringar och vi fortsätter att utveckla vår hemsida så att våra
besökare ska kunna ta del av vår information så lättsamt, tillgänglighetsmässigt och laglighetsmässigt
som möjligt.

Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen. Mari Eliasson (S), Pirjo Jonsson (S), Gunnar Grönberg (S) föreslår avslag på motionen.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen röstar Ja
och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 28 Ja röster och 11 Nej röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 79

Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla
stolar eller andra problem i vår demokrati
KS/2020:519
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Avslå punkten 1.
2. Anse punkten två besvarad.
3. Hänskjuta punkten 3 till kommunfullmäktiges presidium för att se över hur den politiska organisationen ska se ut till nästa mandatperiod.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion;
Att utse nya ledamöter i bolagsstyrelser som inte är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen.
Att öppna för möjligheten till ledamöter i bolagsstyrelser utanför kommunfullmäktige.
Att ovan får frångås endast då annat avtalats i kommungemensamt bolag.
Kommunledningskontorets yttrande
En mandatperiod, mandattid eller valperiod, är den tidsperiod för vilken ett mandat är giltigt. Ofta avser detta den tidsperiod under vilken en politisk församling eller befattningshavare upprätthåller ämbete
eller uppdrag. I Sverige utgör en politisk mandatperiod oftast fyra år, och mandatperioden löper mellan
valen från och med 15 oktober på valåret.
I KL 4 kap 10 § står det att fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd
eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket.
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.
Då vi är mitt i en mandatperiod är det inte praktiskt möjligt att utse nya ledamöter i bolagsstyrelser,
som inte är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen eller utanför kommunfullmäktige och det finns
inte en laglighet i det förfarandet, med hänvisning till ovan.
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtidens nämndstruktur. Syftet
är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna införas i och med mandatperioden 2023-2026.
Kommunstyrelsen beslutar, den 2 mars 2021 § 79, att överlåta till kommunfullmäktiges presidium att i
dialog med gruppledarkonferensen fortsätta beredningen av ny nämndsorganisation för nästa mandatperiod. Förslag till beslut ska senast i februari 2022 presenteras för kommunfullmäktige.
Då detta uppdrag ligger är det en fråga för presidiet att arbeta med inför nästa mandatperiod, 20232026.
Justerandes sign
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Kommunledningskontoret föreslår avslag på punkten 1 samt hänskjuta punkten 2 och 3 till kommunfullmäktiges presidium för att se över hur den politiska organisationen ska se ut till nästa mandatperiod.
Protokollsutdrag till
Motionär
Exp

/

2021
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§ 80

Motionssvar - från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)
Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena - remissvar från kultur- och tekniknämnden
KS/2021:65
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Bifalla motionen.
____
Ärendet
Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) föreslår i motion att kommunen skyndsamt påbörjar
projektering och byggnation av en ny Multisportarena vid Laggarbergsskolan. Kommunfullmäktige har
remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande.
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt bilaga och föreslår att motionen bifalles
under förutsättning att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag i ärendet Översyn av spontanidrottsplatser.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 §27 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 210125 §12
Motion
Yttrande
Protokollsutdrag KTN 210303 §27
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 81

Interpellation från Robert Thunfors (T) Kostnader gällande byggande av
nytt badhus
KS/2021:132

Robert Thunfors (T) har inkommit med rubr interpellation.
Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och hänvisade den till kultur- och tekniknämndens ordförande Gunnar Grönberg (S) för besvarande.
Gunnar Grönberg (S) förklarade sig beredd att besvara interpellationen på aprilsammanträdet.
På sammanträdet yttrade sig Robert Thunfors (T), Gunnar Grönberg (S) och Per-Arne Frisk (-).
Ordföranden förklarade därmed överläggningarna avslutade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§ 82

Interpellation från Per-Arne Frisk (-) Partibeteckning

KS/2021:205

Ärendet
Per-Arne Frisk (-) har inkommit med rubr interpellation.
Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och hänvisade den till kommunfullmäktiges ordförande Jan-Christer Jonsson (S) för besvarande.
Jan-Christer Jonsson (S) förklarade sig beredd att besvara interpellationen på majsammanträdet.
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§ 83

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

KS/2020:356
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Bordlägga ärendet.
____
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 bolagsstämma 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 styrelseledamot.
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.
Socialdemokraterna nominerar Stefan Dalin (S) till styrelseledamot i Ostkustbanan AB och Mari Eliasson (S) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB.
Timråpartiet nominerar David Forslund (T) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB.
Moderaterna nominerar Niklas Edén (C) till ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB.
Ärendets behandling i sammanträdet
Tony Andersson (M) föreslår att bordlägga ärendet.
Ordföranden ställer bordläggningen under proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Nominering
Skrivelse från Ostkustbanan 2015 AB
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Ostkustbanan 2015 AB
Exp

/

2021
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§ 84

Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

KS/2021:57
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 23 april 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska
vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 §21avge nedanstående svar på revisionsrapporten
enligt revisionens rekommendationer:
Nämnden säkerställer styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1
Kultur- och tekniknämndens mål om ledtider avseende servicedeklarationer följer servicedeklarationer
styrs mot KF mål 3.1. Vi har analyserat delar av de ansökningar om grävtillstånd och parkeringstillstånd
som har inkommit och beroende på grävtillståndens komplexitet har inte ledtiden kunnat hållas. Vår
bedömning beror inte på en otydlig process eller blanketter utan att den som lämnar in inte har rätt
uppgifter.
Nämnden säkerställer att avvikelser även mot investeringsbudgeten kommenteras och analyseras, se avsnitt 4.2
Synpunkterna gällande avvikelserapportering avseende investeringsbudgeten kommer att genomarbetas
i samband med införande av ny styrmodell och dess uppföljning av verksamhetsplan och budget.
Nämnden säkerställer att de löpande får ta del av uppföljning av internkontroll i enlighet med
internkontrollplanen, se avsnitt 4.3
Fem av åtta kontrollmoment rapporterades till nämnden i juni 2020. Två av dessa hade inte rapporterats eftersom det inte fanns något att kontrollera vid tillfället. Det borde ha rapporterats att det inte
fanns något att kontrollera men det rapporterades till nämnden i september istället. Det tredje kontrollmomentet har ännu inte kunnat rapporteras eftersom det inte har varit ett normalt år pga covid -19
och löneutbetalningarna inte har skett förrän vid årsskiftet. Detta kontrollmoment kommer att rapporteras i mars 2021.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Protokollsutdrag KTN 2021-03-03 §21
Tjänsteskrivelse
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§ 85

Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis
drivs av föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18
KS/2021:138
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kulturoch tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03:
1. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att under 2021 starta en förstudie tillsammans med
Folketshusföreningen i Timrå. Förstudien ska utreda förutsättningar för nya mötesplatser som
exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget. Folketshusföreningen
Timrå ansvarar för att genomföra förstudien.
2. Omfördela 200 tkr inom kultur- och tekniknämnden nämndens budgetram för 2021 för att finansiera förstudien med. Avstämning ska ske när hälften av pengarna, 100 tkr, har upparbetats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 191125 §186, punkt 18
Protokollsutdrag KTN 210120 §7
Verksamhetsplan Aktivitetshuset Pangea 2021
Vision 2025
Protokollsutdrag KTN 210303 §19
Tjänsteskrivelse
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§ 86

Årsredovisningar 2020, förvaltade stiftelser

KS/2021:8
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser 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 Donationsstiftelse 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 revisor
vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Beslutsunderlag
Årsredovisningar Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse, Familjen Bunsows
hjälpstiftelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp
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§ 87

Val - Avsägelse i kommunfullmäktige och Miljö- och byggnadsnämnden
David Wallin (L)

KS/2021:113
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
David Wallin (L) har i skrivelse avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i miljöoch byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär
att inget fyllnadsval kommer att ske i miljö- och byggnadsnämnden.
Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning utsett Agneta Lindén (L) som ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsehantering - Summering för Votering mfl mötesfunktioner

Hoppa till:
Voteringar
Ajourneringar
Slutet av sidan

Votering/mötesfunktioner — summeringssida
Inom: Timrå KF | 2021-04-26 1700 KF 2021-04-26
Summeringen genererad 2021-04-29 11:09:59, av annica.sjodin@timra.se

Närvarolistor

NÄRVAROLISTA (tjänstgörande) från upprop/förändring klar kl 2021-04-26 17:08:52
Ordinarie: Niklas Edén (C)
Ordinarie: Anita Hellstrand (C)
Ordinarie: Lilian Lagergren (C) Ersatt av: Sven-Olof Selander (C)
(C): Antal platser: 3, närvarande ordinarie: 2, tjänstg. ersättare: 1
Ordinarie: Sven-Åke Jacobson (KD)
(KD): Antal platser: 1, närvarande ordinarie: 1, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Megan Sandberg (L)
Ordinarie: Björn Hellquist (L)
(L): Antal platser: 2, närvarande ordinarie: 2, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Håkan Svensson (M)
Ordinarie: Tony Andersson (M)
Ordinarie: Markus Sjöström (M)
Ordinarie: Zofia Henriksson (M)
(M): Antal platser: 4, närvarande ordinarie: 4, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Tony Hedberg (SD)
Ordinarie: Ulf Lindholm (SD) Ersatt av: Kim Ahlstrand (SD)
Ordinarie: Karin Sellen (SD)
Ordinarie: Marianne Larsson (SD)
(SD): Antal platser: 6, närvarande ordinarie: 3, tjänstg. ersättare: 1
OBS Ersättarna räckte inte till, tjänstgörande blev färre än normalt
Antal som saknas: 2
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:

Lars-Erik Byström (S)
Mari Eliasson (S)
Stefan Dalin (S)
Johanna Bergsten (S)
Jan-Christer Jonsson (S)
Lisbeth Eklund (S)
Pirjo Jonsson (S)
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Ordinarie: Björn Könberg (S)
Ordinarie: Anna-Lena Fjellström (S)
Ordinarie: Erik Bäckström (S)
Ordinarie: Karina Nordgren (S)
Ordinarie: Per-Arne Olsson (S)
Ordinarie: Annika Söderberg (S)
Ordinarie: Gunnar Grönberg (S)
Ordinarie: Ann-Margret Bäckström (S)
Ordinarie: Johan Engström Lockner (S)
Ordinarie: Jeanette Nordin (S)
(S): Antal platser: 17, närvarande ordinarie: 17, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Lotta Borg (T)
Ordinarie: Robert Thunfors (T)
Ordinarie: Monica Persson (T)
Ordinarie: David Forslund (T)
(T): Antal platser: 4, närvarande ordinarie: 4, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Per-Arne Frisk (Vi)
(Vi): Antal platser: 1, närvarande ordinarie: 1, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Maritza Villanueva Contreras (V)
Ordinarie: Heidi Jacobsen (V)
Ordinarie: Lars Bergman (V) Ersatt av: Svante Sörmark (V)
(V): Antal platser: 3, närvarande ordinarie: 2, tjänstg. ersättare: 1
ALLA ERSÄTTARE (närvaroregistrerade):
(C) Sven-Olof Selander; sven-olof.se@telia.com
(L) Agneta Linden; agnetalinden@gmail.com
(M) Mats Larsson; mats@larssonfamily.eu
(M) Oskar Andersson; oskar.99@hotmail.se
(S) Bengt Nilsson; polbengt.nilsson@telia.com
(S) Christer Andersson; crillea70@gmail.com
(S) Lars Kempe; lars.kempe@seko.se
(S) Peter Persson; peterpersson1234@hotmail.se
(S) Roger Öberg; roger.oberg@timra.se
(S) Sanna Wallin; sanna.wallin@fastighets.se
(SD) Kim Ahlstrand; kimmenahl@hotmail.com
(T) Monica Åberg; monkyaberg@gmail.com
(V) Stig Svedin; sorvikslappen@hotmail.com
(V) Svante Sörmark; ssormark@gmail.com
SUMMERING inom 'Timrå KF' | '2021-04-26 1700 KF 2021-04-26':
Antal platser: 41, närvarande ordinarie: 36, tjänstg. ersättare: 3, närv. ersättare totalt: 14
OBS Antal som saknas: 2

Voteringar
Voteringarna listas i ursprunglig agendaordning för att hittas lättare, även om man hoppat mellan
punkterna. Ett nr visas också för varje votering/reservering för att visa faktisk ordning inom mötet.
Dessutom visas tiden när voteringen avslutades och inom vilken agendapunkt.

2021-04-26 19:30:06, inom punkten 22 Motionssvar - Motion från Rober...nens hemsida. Voterings/reservationsnr 1:
VOTERING
Antal röstat: 37 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
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Resultat: Antal Ja: 25, Nej: 12, Avstår: 0
Röstande:
Pirjo Jonsson (S): Ja
Annika Söderberg (S): Ja
Anita Hellstrand (C): Ja
Ann-Margret Bäckström (S): Ja
Anna-Lena Fjellström (S): Ja
Björn Hellquist (L): Nej
Björn Könberg (S): Ja
David Forslund (T): Nej
Karina Nordgren (S): Ja
Tony Hedberg (SD): Nej
Gunnar Grönberg (S): Ja
Håkan Svensson (M): Ja
Jan-Christer Jonsson (S): Ja
Jeanette Nordin (S): Ja
Johan Engström Lockner (S): Ja
Johanna Bergsten (S): Ja
Karin Sellen (SD): Nej
Kim Ahlstrand (SD): Nej
Lars-Erik Byström (S): Ja
Lisbeth Eklund (S): Ja
Lotta Borg (T): Nej
Mari Eliasson (S): Ja
Marianne Larsson (SD): Nej
Megan Sandberg (L): Nej
Monica Persson (T): Nej
Niklas Edén (C): Ja
Per-Arne Frisk (Vi): Nej
Per-Arne Olsson (S): Ja
Robert Thunfors (T): Nej
Markus Sjöström (M): Ja
Erik Bäckström (S): Ja
Svante Sörmark (V): Ja
Stefan Dalin (S): Ja
Sven-Åke Jacobson (KD): Ja
Sven-Olof Selander (C): Nej
Tony Andersson (M): Ja
Zofia Henriksson (M): Ja

2021-04-26 19:53:07, inom punkten 23 Motionssvar - Motion från Rober...annaregister. Voterings/reservationsnr 2:
maritza röstar ja, Stig svedin röstar ja. totalt 27 ja.
 
VOTERING
Antal röstat: 38 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
Resultat: Antal Ja: 27, Nej: 11, Avstår: 0
Röstande:
Pirjo Jonsson (S): Ja
Annika Söderberg (S): Ja
Anita Hellstrand (C): Ja
Ann-Margret Bäckström (S): Ja
Anna-Lena Fjellström (S): Ja
Björn Hellquist (L): Nej
Björn Könberg (S): Ja
David Forslund (T): Nej
Karina Nordgren (S): Ja
Tony Hedberg (SD): Nej
Gunnar Grönberg (S): Ja
Håkan Svensson (M): Ja
Jan-Christer Jonsson (S): Ja
Jeanette Nordin (S): Ja
Johan Engström Lockner (S): Ja
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Johanna Bergsten (S): Ja
Karin Sellen (SD): Nej
Kim Ahlstrand (SD): Nej
Lars-Erik Byström (S): Ja
Lisbeth Eklund (S): Ja
Lotta Borg (T): Nej
Mari Eliasson (S): Ja
Marianne Larsson (SD): Nej
Maritza Villanueva Contreras (V): Ja
Megan Sandberg (L): Nej
Monica Persson (T): Nej
Niklas Edén (C): Ja
Per-Arne Frisk (Vi): Nej
Per-Arne Olsson (S): Ja
Robert Thunfors (T): Nej
Markus Sjöström (M): Ja
Erik Bäckström (S): Ja
Svante Sörmark (V): Ja
Stefan Dalin (S): Ja
Sven-Åke Jacobson (KD): Ja
Sven-Olof Selander (C): Ja
Tony Andersson (M): Ja
Zofia Henriksson (M): Ja

2021-04-26 20:26:17, inom punkten 28 Val - Val av representant till ...B 2021-01-01. Voterings/reservationsnr 3:
VOTERING
Antal röstat: 0 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
 

2021-04-26 20:31:15, inom punkten 28 Val - Val av representant till ...B 2021-01-01. Voterings/reservationsnr 4:
VOTERING
Antal röstat: 37 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
Antal uppkomna val inom Sluten omröstning: 10
Resultat:
Avstå: 4
Avstår: 12
David forslund: 2
davidF: 1
Nicklas Eden: 1
Niklas Eden: 1
Niklas Edén C: 1
Niklas eden: 1
Niklas Edén: 3
NåNicklas: 1
Röstande:
Pirjo Jonsson (S)
Annika Söderberg (S)
Anita Hellstrand (C)
Ann-Margret Bäckström (S)
Björn Hellquist (L)
Björn Könberg (S)
David Forslund (T)
Karina Nordgren (S)
Tony Hedberg (SD)
Gunnar Grönberg (S)
Håkan Svensson (M)
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Jan-Christer Jonsson (S)
Jeanette Nordin (S)
Johan Engström Lockner (S)
Johanna Bergsten (S)
Karin Sellen (SD)
Kim Ahlstrand (SD)
Lars-Erik Byström (S)
Lisbeth Eklund (S)
Lotta Borg (T)
Mari Eliasson (S)
Marianne Larsson (SD)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Megan Sandberg (L)
Monica Persson (T)
Niklas Edén (C)
Per-Arne Frisk (Vi)
Per-Arne Olsson (S)
Robert Thunfors (T)
Markus Sjöström (M)
Erik Bäckström (S)
Svante Sörmark (V)
Stefan Dalin (S)
Sven-Åke Jacobson (KD)
Sven-Olof Selander (C)
Tony Andersson (M)
Zofia Henriksson (M)

2021-04-26 20:48:03, inom punkten 28 Val - Val av representant till ...B 2021-01-01. Voterings/reservationsnr 5:
Lisbeth, Pirjo och stig kan inte rösta
 
VOTERING
Antal röstat: 36 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
Antal uppkomna val inom Sluten omröstning: 9
Resultat:
Avstå: 3
Avstår: 12
David forslund: 2
davidForslund: 1
Nicklas Eden: 1
Niklas Edén C: 1
Niklas eden: 1
Niklas Edén: 3
Niklas: 1
Röstande:
Annika Söderberg (S)
Anita Hellstrand (C)
Ann-Margret Bäckström (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Björn Hellquist (L)
Björn Könberg (S)
David Forslund (T)
Karina Nordgren (S)
Tony Hedberg (SD)
Gunnar Grönberg (S)
Håkan Svensson (M)
Jan-Christer Jonsson (S)
Jeanette Nordin (S)
Johan Engström Lockner (S)
Johanna Bergsten (S)
Karin Sellen (SD)
Kim Ahlstrand (SD)
Lars-Erik Byström (S)
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Lotta Borg (T)
Mari Eliasson (S)
Marianne Larsson (SD)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Megan Sandberg (L)
Monica Persson (T)
Niklas Edén (C)
Per-Arne Frisk (Vi)
Per-Arne Olsson (S)
Robert Thunfors (T)
Markus Sjöström (M)
Erik Bäckström (S)
Svante Sörmark (V)
Stefan Dalin (S)
Sven-Åke Jacobson (KD)
Sven-Olof Selander (C)
Tony Andersson (M)
Zofia Henriksson (M)

Ajourneringar
Ajournering började 2021-04-26 17:17:58 vid punkten: 05 Fastställa ärendelista
 
Ajournering avslutades 2021-04-26 18:35:39

Visa även idag valda ordinarie och ersättare

Hoppa till början av sidan
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