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§ 164

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.
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§ 165

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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§ 166

Utse justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M), att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 27 oktober 2021.
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§ 167

Fastställa ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställa ärendelista.
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§ 168

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-18.20 för information om demokratin 100 år av Bo Markusson och Kristina Lindström samt Anneli Axelsson som informerar om näringslivskontorets verksamhet. Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om verksamheten och Christian Söderberg informerar om detaljplanen som man arbetar med just nu och den eventuella stora etableringen
i Torsboda Söråker. Detaljplanen kommer att gå ut på samråd i december månad.
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§ 169

Delårsrapport 2021 med helårsprognos

KS/2021:151, KS/2021:387
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna delårsrapporten för Timrå kommun.
2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunfullmäktige i mars 2022.
3. Lägga nämndernas delårsrapporter till handlingarna.
____
Ärendet
Ekonomienheten har i samverkan med förvaltningsorganisationen upprättat delårsrapport enligt lagens(LKBR) krav. Delårsrapporten är uppställd enligt anvisningar från RKR med beaktande av den styrmodell kommunen arbetar med från och med 2021. Den samlade bedömningen från kommunstyrelsen är att
målet om god ekonomisk hushållning kommer att nås för år 2021, även beaktat tilläggsanslag för socialnämnden på 27,7 mnkr.
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2021 uppgår till plus 55,9 mnkr (65,3 mnkr ifjol) jämfört
med plus 22,7 mnkr i budget.
Helårsprognosen visar (exklusive eventuell budgetjustering för socialnämnden) på ett överskott jämfört med
helårsbudget med plus 14,0 mnkr (+4,8 mnkr i budget) och det ekonomiska resultatet för kommunen prognostiseras till plus 18,8 mnkr.
Uppföljning av kommunala mål i verksamhetsplan indikerar att kommunen på årsbasis har goda förutsättningar nå målvärden, ett antal mål ej analyserade per 31 augusti, sker vid årsbokslut.
Finansiella mål:
Soliditeten(exkl. pensionsskuld) uppgår per 21-08-31 till 24,9 % och det egna kapitalet till 267,8 mnkr. En
prognos för soliditeten per 211231 är att den kommer att uppgå till ca 24 % och det egna kapitalet till ca 260
mnkr, för soliditeten är det ökning jämfört med sista december 2020 då soliditeten uppgick till knappt 23 %
Vid behandling av fyramånadersrapporten uppmanade kommunstyrelsen socialnämnden att analysera orsaken till avvikelser i det ekonomiska resultatet i jämförelse med budget samt att vidta åtgärder för att bidra till
en budget i balans. I samband med beredningen av delårsrapporten har socialnämnden inkommit med en
analys av avvikelser, beslutade åtgärder för att bidra till en budget i balans och slutligen en begäran om tilläggsanslag för 2021, hänvisande till kostnader för Covid-19 samt volymökningar inom individ- och familjeomsorg samt inom LSS, på totalt 27,7 mnkr. Kommunfullmäktige ska behandla avvikelsen med aktiva beslut om åtgärder.
Kommunledningskontoret bedömer att de medel som finns inom finansförvaltningen, dels balanserade
medels från 2020 om 8,9 mnkr, dels de ökade generella statsbidrag som kommunen erhållit utöver budget
möjliggör att medge socialnämnden tilläggsanslag utan att kommunens mål om ett resultat om ett ekonomiskt resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag riskeras.
För den sammanställda redovisningen är resultatet plus 52,4 mnkr per 31/8 och för helår 2021 prognostiseras resultat till ca plus 18 mnkr, beaktat tilläggsanslaget till socialnämnden. Soliditeten (exkl. pensionsskuld)
för helår 2021 prognostiseras till 20 %.
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Beslutsunderlag
Delårsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2021
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§ 170

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Återkalla alla uppdrag i
styrelse/nämnder och kommunfullmäktiges presidium
KS/2020:422
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), Monica Åberg
(T), Björn Hellquist (L), Elin Eriksson (L), Ulf Lindholm (SD) Tony Hedberg (SD), Marianne Larsson
(SD), Angela Bodin (SD), Kim Ahlstrand (SD) och Per-Arne Frisk (Tidigare S) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att alla uppdrag återkallas i nämnder och styrelsen och kommunfullmäktiges presidium då inte socialdemokraterna och vänsterpartiet inte längre har majoritet i fullmäktige.
Kommunledningskontorets yttrande
Enligt KL 4 kap 10 §; 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. Fullmäktige får besluta om förändringar i nämndsorganisationen och får som ett led i detta välja att entlediga samtliga förtroendevalda i nämnden.
Förtroendeuppdragen kan även upphöra att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits.
Enligt KL 6 kap 21 §; Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium. I dessa fall får fullmäktige besluta att byta ut presidiet i vilket ordförande
ingår. Även om presidiet och ordföranden byts ut kommer dessa personer att behålla sina ordinarie
uppdrag som förtroendevalda. Med en politisk majoritet avses en konstellation av förtroendevalda som
vid omröstningar samlat flertalet röster.
En förtroendevald har – oavsett om denne har uppdrag i fullmäktige eller i nämnd – ingen formell
skyldighet att rösta på det sätt som det egna partiet förespråkar. Inte heller finns det några juridiska
hinder för en förtroendevald att byta parti eller blir partilös. Varje förtroendevald bär det egna mandatet
med fullt parlamentariskt ansvar.
För att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda skall vara genomförbart, krävs att en ny majoritet har nåtts i fullmäktige. Om någon sådan ny majoritet saknas i fullmäktige är det i princip omöjligt
att återkalla uppdragen.
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När te x en förtroendevald öppet deklarerar att hen inte längre vill företräda det parti för vilket hen
valts så brukar man kalla denne ”politiskt vilde”.
I de fall då en dokumenterad parti- eller koalitionsuppgörelse presenteras anses detta räcka för att
kunna konstatera att en ny politisk majoritet är förhandlad.
På samma sätt skulle – beroende på omständigheterna – det faktum att en eller flera förtroendevalda
förklarar sig vara politiska vildar anses kunna innebära att den politiska majoriteten ändras.
Det finns inget som tyder på att det skett något skifte av majoritetsförhållande i Timrå kommuns styrelse/nämnder eller kommunfullmäktige. Det finns inte heller något som styrker och visar på att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte har majoritet i kommunen.
Majoriteten i kommunfullmäktige har inte skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kan inte
med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande är densamma som i fullmäktige.
Kommunledningskontoret bedömer att det inte föreligger grund att återkalla uppdrag med stöd av 4
kap 10 a § KL eller KL 6 kap 21 §. Det har inte uppkommit någon ny dokumenterad parti- eller koalitionsuppgörelse från något/några partier och därmed föreslår kommunledningskontoret att avslå motionen.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen.
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på motionen.
Beslutsgång
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 bifaller kommunstyrelsens
förslag 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 avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors (T)
Exp

/

2021
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§ 171

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Alla partier i valnämnden

KS/2020:368
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Bifalla motionen.
____
Ärendet
Robert Thunfors har i motion 2020-09-29 (KS/2020:368) lämnat förslag att alla partier som är representerade i Kommunfullmäktige även ska vara representerade i valnämnden. Hans motiv är att förslaget
kan bidra till en ökad insyn och legitimitet för de allmänna valen. Som förslag till lösning föreslår Robert Thunfors att Kommunfullmäktige beslutar att inrätta insynsplatser i valnämnden.
Kommunledningskontorets bedömning
Användningen av insynsplatser är inte reglerat i kommunallagen. Kommunen fattar själv beslut om det
ska finnas insynsplatser och i vilka nämnder de ska finnas. Lösningen används dock av flera kommuner
i det syfte som motionen föreslår.
Förvaltningen har studerat ett antal kommuner via deras hemsidor för att ta del av olika lösningar.
Det vanligaste är att insynplatser finns i kommunstyrelsen och i valnämnden.
Insynsplatserna inrättas för de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige men inte har
någon ordinarie ledamot eller ersättare i aktuell styrelse eller nämnd. Insynsplatsen består av en plats
med ersättare. Endast en av dem deltar vi sammanträdena.
Kommunledningskontoret föreslår bifall till motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-09-26, § 169.
Beslutsunderlag
Motion KS/2020:368
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors (T)
Exp

/

2021
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§ 172

Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Monika Norlin Hanberg (SD)

KS/2021:398
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Monika Norlin Hanberg (SD) har avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har, den 1 oktober 2021, genom röstsammanräkning utsett Dan Nyström (SD) som ny
ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m den 14 oktober 2022.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Vision 2025
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§ 173

Medborgarförslag utläggning av valsedlar - Valnämndens beslut

KS/2020:466
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunen (2020-11-18, Dnr KS/2020:466).
Förslaget innebär att samtliga partier som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med
en registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens valorganisation.
Kommunledningskontorets bedömning:
Nuvarande regler i vallagen medför en omfattande hantering av valsedlar som innefattar många olika
aktörer i ett komplicerat administrativt system. Det ställer stora krav både på kommunerna som administrerar valen, på de politiska partierna och - inte minst - på de som ska rösta.
Det är ibland svårt att hålla ordning på vilka valsedlar som ska finnas i röstningslokalen och hur jag som
väljare ska göra för att min röst ska vara som jag vill och vara giltig. Det finns också demokratiaspekter
på frågan om olika partiers förutsättningar att göra sina valsedlar tillgängliga för väljarna på ett likvärdigt sätt.
Valnämnden beslutade 2021-08-18 § 9 att avslå medborgarförslaget.
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§ 174

Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg
på simhallen - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2020:337
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på simhallen behandlades på
kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-01-20. Nämnden beslutade återremittera ärendet till
förvaltningen för utredning för att på något sätt bevara motivet av väggutsmyckningen.
I samband med att simhallen byggdes på 50-talet och invigdes 1957 gjordes en beställning av en kakemosaik och sattes upp som utsmyckning i den mindre simhallsdelen. Mosaiken gjordes av keramikern
Ingrid Atterberg från Härnösand och tillverkades vid Upsala-Ekeby AB, där hon var verksam 19441963. Mosaiken är bland annat avbildad i Magnus Palms bok: Stora boken om Upsala-Ekeby. Kaklet
handmålades, glaserades och brändes vid fabriken och därefter fraktades till Timrå. Den är platstypiskt
och tidstypisk för simhallen i Timrå som var Norrlands första med en 25-meters bassäng. Allt sedan
dess har den varit ett uppskattat blickfång för många generationer besökare till simhallen.
Förvaltningen har fått tillgång till Ingrid Atterbergs personliga minnesanteckningar kring uppsättningen
av kakelmosaiken. I samband med byggandet av simhallen utlystes en tävling om att utsmycka barnbassängen och uppdraget gick till Upsala-Ekeby. 1955 hade kaklet transporterat till simhallen för montering. Problem uppstod direkt genom att taket hade ritats om och sänkts med en halv meter utan att
fabriken informerats om förändringen. Väggen ritades om utifrån det nya formatet för att passa kaklet
som fanns på plats, men utan att den ursprungliga arbetsritningen med färgsättning gick att använda.
Under fyra veckor arbetade Ingrid Atterberg tillsammans en plattsättare och gav instruktioner om hur
varje enskild mosaikbit skulle placeras på väggen. Upsala-Ekeby kom att kompenseras genom att hela
simhallen plattsattses med kakel från fabriken i stället för den ursprungliga planen med plasttapeter på
övriga väggar.
Mosaiken mäter cirka 3x8 kvadratmeter och är rent teknisk är svår att demontera. Förvaltningen har
sökt mer information om motsvarande försök att demontera större kakelmosaiker i landet genom att
kontakta byggnadsantikvarien vid Västernorrlands museum. Det finns en rad exempel där väggmosaiker har tagit ned och flyttats till andra byggnader. I samband med rivningen 2013 av ett äldre badhus i
Ängelholm bevarades en kakelmosaik och arbetet utfördes av ett målerikonservatoriskt företag i Skåne.
Men mosaiken är inte återmonterad i den nya simhallen utan är tänkt att pryda väggen i en ny högstadieskola som beräknades stå klar 2020. Kostnaderna för demonteringen har förvaltningen ej fått fram.
Förvaltningen har gjort en offertförfrågan till Westins Plattsättning AB och företaget beskriver olika
tekniska metoder för att demontera mosaiken, men osäkerheten är mycket stor kring möjligheterna att
ta loss konstverket utan betydande skador på de enskilda kakelplattorna. Enligt Upsala-Ekebys anvisningar för kemiska byggmaterial från 1954 är troligtvis kaklet monterat direkt på vägg utan bakomliggande asfaltpapp samt en uppspänd razziduk, som rekommenderas för kakelsättning på trävägg eller
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dylikt material. Vidare föreslås fogmassan bestå av en s.k. cementvällning bestående av cement och
finsand, som till skillnad från enbart cement och vatten ger en betydligt starkare fog. Utförandet har
stor betydelse för möjligheterna att demontera kaklet i så oskadat skick som möjligt. Behöver skadat
tegel ersättas krävs också en expertis för färgsättning av kopior som ska ersätta skadade originaldelar. Oavsett metod att demontera väggen rekommenderar byggnadsantikvarien att det görs i samarbete
med en konservator. Företaget anger en initialkostnad på 325 000 kr, innefattande demontering, rengöring, märkning samt montering, men med det förbehållet att kostnaderna kan stiga utifrån mer tidsåtgång i samband med demonteringen. Kostnader för konservator tillkommer också.
Förvaltningen har låtit en målerikonservator från Västernorrlands museum gör att ett utlåtande för mosaikväggen. Konservatorn skriver i sitt utlåtande att det är möjligt att ta ned mosaiken om man går tillväga på rätt sätt. En kostnadsuppskattning som nämns i utlåtandet är ca 589 000 kr, det är kostnader
för nedtagningen sedan tillkommer kostnader för uppsättningen av verket. Skulle man anta att kostnaden är samma för nedtagning som för att sätta upp verket igen skulle en kostnad på ca 525 000 kr läggas till. Då skulle totalkostnaden ungefär bli 1 100 000 kr.
Den nya simhallen är en glaskonstruktion och inga ytor finns för montage av kakelväggen i samma
blickfång jämfört med den nuvarande simhallen. Placeringen skulle därför behöva göras i takhöjd, men
på ytor där ljudabsorberande anordningar ska placeras. Om det alternativet ändå bedöms genomförbart
så krävs enligt projektledningen en omritning av väggkonstruktioner. Ett annat alternativt att man hittar
en väggyta i suterrängdelen i nya badhuset om takhöjden möjliggör placeringen. Skulle det inte vara
möjligt går det att göra som man gjort på andra ställen i Sverige, att ta ned mosaiken och montera det i
en annan fastighet där det är möjligt vid en annan tidpunkt.
Förvaltningens sammanfattande bedömning:
Det bör vara tekniskt möjligt att demontera kakelmosaiken.
De totala kostnaderna uppskattas till i dagsläget, ca 1 100 000 kr om mosaiken ska tas ned och sättas
upp igen.
Av konstruktionstekniska skäl bör man avstå att söka hitta en placering i den nya bassängdelen för nya
badhuset.
Av kulturhistoriska skäl bör väggmosaiken bevaras i någon form.
Följande förslag är möjliga:
Väggen tas ner och monteras på en annan kommunal fastighet alternativt förvaras för att monteras på
en framtida kommunal byggnad.
Istället för att flytta väggen görs en uppmätning och ett kakel i varje färg som bevaras. Därefter rekonstrueras väggen i ett nytt material och monteras på en annan kommunal fastighet.
Kakelmosaiken fotograferas och framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i den nya badanläggningen med en kostnad av 35 000 kr.
Utifrån förvaltningens sammanfattande bedömning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Riskerna med att demontera väggmosaiken i helt skick och de kostnader som inte går att uppskatta
med arbetet är för höga. Om konstverket inte går att bevara helt vid nedtagning och reproduktion av t
ex kakelplattor kan nedlagda kostnader vara bortkastade.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen ett separat uppdrag att ta fram ett förslag att dokumentera väggmosaiken samt fortsätta undersöka möjligheterna att kakelmosaiken fotograferas och
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Kommunfullmäktige

2021-10-25

framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i suterrängdelen i nya badanläggningen. I uppdraget ska också kostnaderna preciseras.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Bild av väggutsmyckningen
Protokollsutdrag KTN 210120 § 6
Protokollsutdrag KTN 210609 § 74
Utlåtande från Västernorrlands Museum
Protokollsutdrag KTN 210825 § 89
Tjänsteskrivelse
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§ 175

Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anslutning
till Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2021:152
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anknytning till Fagerstranden har inkommit.
Kultur- och tekniknämnden har redan beslutat att ett utegym ska byggas vid Fagerstranden 2021. Med
anledning av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 210825 §91
Tjänsteskrivelse
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§ 176

Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2021:181
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola har inkommit. Kultur- och tekniknämnden ska i samråd med barn- och utbildningsnämnden besvara medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsnämnden samt verksamhetschefen för fastighet har i yttranden beskrivit hur de
arbetar med en giftfri förskola.
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av yttrandenas
innehåll.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag BUN 210526 §72
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från verksamhetschef fastighet
Protokollsutdrag KTN 210825 §90
Tjänsteskrivelse
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§ 177

Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs
herrgård - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2021:219
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp bryggan nedanför Wifstavarvs Herrgård.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då kommunen ej äger marken och bryggan.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 210825 §92
Tjänsteskrivelse
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§ 178

Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen - Kultur- och tekniknämndens beslut
KS/2021:241
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om ställplatser för husbilar vid framnäskajen.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det redan finns ett område med ställplatser vid Y-et. Området vid framnäskajen är ett ströv- och fritidsområde och för att ta sig dit måste man
åka delvis på gång- och cykelväg.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 210825 §93
Tjänsteskrivelse
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§ 179

Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön
för att uppmuntra till löpning och cykling - Kultur- och tekniknämndens
beslut
KS/2021:295
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att uppmuntra till löpning och cykling.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. Tynderö Fiskareförening har givit sitt tillstånd att
använda befintlig karta över Tynderö-Åstön för att tillverka plåtskyltar som sätts upp på alla parkeringar
och allmänna platser inom området. Kostnad ca 6.000 kr.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Karta Tynderö-Åstön
Protokollsutdrag KTN 210825 §94
Tjänsteskrivelse
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§ 180

Revisionsrapport - Grundläggande granskning - Timråbo
KS/2021:144
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Timråbo AB genomfört en grundläggande granskning.
Timråbo AB har svarat revisionen.
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§ 181

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 2 2021
KS/2021:388
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer.
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige.
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer.
Beslutsunderlag
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 2
Protokollsutdrag, SN/2021-09-14 § 127
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§ 182

Delårsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå
KS/2021:363
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Samordningsförbundet har, den 31 augusti 2021, översänt delårsredovisning för 2021.
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§ 183

Motionsredovisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Datum

Beteckning

Typ

Beskrivning

2021-08-12

KS/2021:348

Kommunstyrelsen

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

2021-06-01

KS/2021:280

Socialnämnden

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

2021-06-01

KS/2021:279

Barn- och utbildningsnämnden

Motion från Marianne Larsson (SD) om
Språkkrav

2021-02-25

KS/2021:124

Kommunstyrelsen

Motion från Tony Andersson (M) Ett sätt
att snabba på fortsatt bostadsbyggande

2021-01-19

KS/2021:66

Kommunstyrelsen

Motion från Per-Arne Frisk (S) - Transparens och enkel tillgänglighet i allt vad
kommunen sysslar med även som bolag
eller andra "parallella organisationer

2020-10-27

KS/2020:422

Kommunstyrelsen

Motion från Robert Thunfors (T) till fullmäktige och dess presidium

2020-09-29

KS/2020:368

Valnämnden

Motion från Robert Thunfors (T) - Alla
partier i valnämnden

2020-07-14

KS/2020:294

Socialnämnden

Motion från Per-Arne Frisk (Tidigare S) Timrå kommun bör anställa "Äldreomsorgsläkare"
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§ 184

KF-Uppdrag
KS/2021:426
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat statusredovisning av beslutade kf-uppdrag.
Beslutsunderlag
Uppdaterad redovisning av kf-uppdrag
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Votering/mötesfunktioner — summeringssida
Inom: Timrå KF | 2021-10-25 1700 KF 2021-10-25
Summeringen genererad 2021-11-03 09:25:26, av annica.sjodin@timra.se

Närvarolistor

NÄRVAROLISTA (tjänstgörande) från upprop/förändring klar kl 2021-10-25 17:02:43
Ordinarie: Niklas Edén (C)
Ordinarie: Anita Hellstrand (C)
(C): Antal platser: 3, närvarande ordinarie: 2, tjänstg. ersättare: 0
OBS Ersättarna räckte inte till, tjänstgörande blev färre än normalt
Antal som saknas: 1
Ordinarie: Sven-Åke Jacobson (KD)
(KD): Antal platser: 1, närvarande ordinarie: 1, tjänstg. ersättare: 0
Ordinarie: Megan Sandberg (L) Ersatt av: Elin Eriksson (L)
Ordinarie: Björn Hellquist (L)
(L): Antal platser: 2, närvarande ordinarie: 1, tjänstg. ersättare: 1
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)
Ordinarie: Karin Sellen (SD) Ersatt av: Kim Ahlstrand (SD)
Ordinarie: Marianne Larsson (SD)
Ordinarie: Angela Bodin (SD)
(SD): Antal platser: 6, närvarande ordinarie: 4, tjänstg. ersättare: 1
OBS Ersättarna räckte inte till, tjänstgörande blev färre än normalt
Antal som saknas: 1
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:

Lars-Erik Byström (S)
Mari Eliasson (S)
Stefan Dalin (S)
Johanna Bergsten (S) Ersatt av: Roger Öberg (S)
Jan-Christer Jonsson (S)
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Ordinarie: Lisbeth Eklund (S)
Ordinarie: Pirjo Jonsson (S) Ersatt av: Sanna Wallin (S)
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) Ersatt av: Lars Kempe (S)
Ordinarie: Johan Engström Lockner (S)
Ordinarie: Jeanette Nordin (S)
(S): Antal platser: 17, närvarande ordinarie: 14, tjänstg. ersättare: 3
Ordinarie: Lotta Borg (T)
Ordinarie: Robert Thunfors (T)
Ordinarie: Monica Persson (T)
Ordinarie: David Forslund (T) Ersatt av: Monica Åberg (T)
(T): Antal platser: 4, närvarande ordinarie: 3, tjänstg. ersättare: 1
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):
(L) Elin Eriksson; elin.eriksson@ipsos.com
(M) Oskar Andersson; oskar.99@hotmail.se
(S) Bengt Nilsson; polbengt.nilsson@telia.com
(S) Lars Kempe; lars.kempe@seko.se
(S) Roger Öberg; roger.oberg@timra.se
(S) Sanna Wallin; sanna.wallin@fastighets.se
(SD) Kim Ahlstrand; kimmenahl@hotmail.com
(T) Eva Centerstad; evacenterstad@hotmail.com
(T) Monica Åberg; monkyaberg@gmail.com
(V) Svante Sörmark; ssormark@gmail.com
SUMMERING inom 'Timrå KF' | '2021-10-25 1700 KF 2021-10-25':
Antal platser: 41, närvarande ordinarie: 32, tjänstg. ersättare: 7, närv. ersättare totalt: 10
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.

2021-10-25 18:54:48, inom punkten 06 Motionssvar - Motion från Rober...es presidium. Voterings/reservationsnr 1:
27 ja 12 nej, elin manuell röst
 
VOTERING
Antal röstat: 38 (av nu tjänstgörande: 39, totalt platser: 41).
Alla har EJ röstat.
Resultat: Antal Ja: 27, Nej: 11, Avstår: 0
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Röstande:
Annika Söderberg (S): Ja
Angela Bodin (SD): Nej
Anita Hellstrand (C): Ja
Anna-Lena Fjellström (S): Ja
Björn Hellquist (L): Nej
Björn Könberg (S): Ja
Karina Nordgren (S): Ja
Tony Hedberg (SD): Nej
Gunnar Grönberg (S): Ja
Heidi Jacobsen (V): Ja
Håkan Svensson (M): Ja
Jan-Christer Jonsson (S): Ja
Jeanette Nordin (S): Ja
Johan Engström Lockner (S): Ja
Kim Ahlstrand (SD): Nej
Lars Kempe (S): Ja
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
Monica Persson (T): Nej
Monica Åberg (T): Nej
Niklas Edén (C): Ja
Per-Arne Frisk (Vi): Nej
Per-Arne Olsson (S): Ja
Robert Thunfors (T): Nej
Roger Öberg (S): Ja
Sanna Wallin (S): Ja
Markus Sjöström (M): Ja
Erik Bäckström (S): Ja
Svante Sörmark (V): Ja
Stefan Dalin (S): Ja
Sven-Åke Jacobson (KD): Ja
Tony Andersson (M): Ja
Ulf Lindholm (SD): Nej
Zofia Henriksson (M): Ja

Ajourneringar
Ajournering började 2021-10-25 17:05:01 vid punkten: 04 Fastställa ärendelista
 
Ajournering avslutades 2021-10-25 18:17:42

Visa även idag valda ordinarie och ersättare

Hoppa till början av sidan
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