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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-20:15 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  

Utses att justera Anna-Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndag den 7 oktober 2019 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande §§ 127-
139, 141, 143-162 
 
……………………………………………………. 
Johanna Bergsten (S), ordförande §§ 140,142 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Anna-Lena Fjellström (S), justerare Zofia Henriksson (M), justerare 
 
 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Anslaget uppsatt den 
2019-10-07 

Anslaget nedtas den 
2019-11-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret  

Paragrafer 
127 - 162 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 30 september 2019 kl 17.00 i kommunhusets lokal 
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Utse justerare 

3 Fastställande av ärendelista 

4 Riktlinjer i finansfrågor 

5 Utökad borgen Timrå Vatten AB 

6 Inriktningsbeslut för försäljning av kommunal mark för bostadsändamål, småhustomter 

7 Avsiktsförklaring - Väg 684 centrumåtgärder Söråker 

8 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden, 

9 Redovisning av partistöd 

10 Sammanträdesdagar 2020 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

11 Attestreglemente, tillämpningsanvisningar 

12 Överföring av ansvaret för arbetsmarknad och integration från Kommunstyrelsen till Socialnämnden 

13 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Samordningsförbundet Härnösand 
Timrå 

14 Årsrapport 2018 Överförmyndarnämnden Mitt 

15 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 

       MOTIONSSVAR  

16 Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun förbjuder fattigdom 

17 Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om effektivare motionsbehandling 

18 Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om att förenkla Kf-politikernas vardag och ge dem bättre 
förutsättningar att fatta kloka beslut 

19 Motionssvar på motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) - Rullstolsanpassa alla 
lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun 
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 INTERPELLATIONER 

20 Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar Timrå kommun med sexuella trakasserier? 

21 Interpellation från Robert Thunfors (T) - Varför finns inte valnämndens protokoll på hemsidan? 

22 Interpellation från Robert Thunfors (T) - Ska Räddningstjänsten sponsra politiska partier? 

 VALÄRENDEN 

23 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Chatrine Nordlund (L) 

 ANMÄLNINGSÄRENDEN  

24 Motion från Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) Sänkning av 2:e vice ordförandes fasta arvode 

25 Motion från Per-Arne Frisk (S) Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela kommunen 

26 Motion från Per-Arne Frisk (S) Fiber till alla på samma villkor 

27 Motion från Per-Arne Frisk (S)  Komplett och öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati 
och ökat förtroende hos medborgarna 

28 Motion från Björn Hellquist (L) och Megan Sandberg (L) om en genomgripande utredning av 
nämndernas ansvarsområde 

29 Anmälan om att kommunfullmäktige ska förrätta val av nämndemän för 2020-2023 

30 Medborgarförslag rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå kommun och som omfattas av 
nya gymnasielagen 

31 Medborgarförslag - Hundrastgård i Söråker – Kultur- och tekniknämndens beslut 

32 Revisionsrapport Grundläggande granskning Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Timrå 2019-09-23 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 23 september 2019 intygar i tjänsten: 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens 
officiella anslagstavla. 
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamö-
ter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 

 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges 
ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Utse justerare 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Anna-Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M) att justera 
dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret måndag den 7 oktober 2019 kl 13.00. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T) och Monica Persson (T), reserverar sig skrift-
ligt mot beslutet. 
____ 
 
Ärendets behandling på kommunfullmäktige  
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Ulf Lindholm (SD) i stället för Zofia Henriksson (M) att justera 
dagens protokoll. Robert Thunfors (T) föreslår även att utse justerare med sluten omröstning.  
 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att utse Anna-Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M) att justera 
dagens protokoll. 
 
Ordföranden ställer Robert Thunfors (T) förslag att utse justerare genom sluten omröstning under 
proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) 
förslag att utse justerare med sluten omröstning. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: 
Den som avslår Robert Thunfors (T) förslag att utse justerare genom sluten omröstning röstar Ja och 
den som bifaller röstar Nej. 
 
Vid omröstningen avges 27 Ja-röster, 12 Nej-röster och 1 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) förslag att utse justerare med sluten om-
röstning. 
 
Ordföranden ställer slutligen Anna-Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M) att justera dagens 
protokoll under proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla Anna-
Lena Fjellström (S) och Zofia Henriksson (M) att justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena: Motion från Per-Arne Frisk (S) Vi prioriterar alltid 
kärnverksamheten och det utan skattehöjning 2020-2022, Avsägelse som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden Roger Lindell (S) samt avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige Henrik Sendelbach 
(KD). 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med ärendena: Motion från Per-Arne Frisk (S) Vi 
prioriterar alltid kärnverksamheten och det utan skattehöjning 2020-2022, Avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden Roger Lindell (S) samt avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
Henrik Sendelbach (KD). 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.15-18.35 för information från barn- och utbildningsförvaltning-
en Ann-Christin Isaksson, Birgit Edén, Erik Sidebo och Roger Åström. 
 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om lokalutredningen och kommunen som helhet. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Riktlinjer i finansfrågor 
KS/2019:241 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta reviderade riktlinjer i finansfrågor 
____ 
 
Ärendet 
Riktlinjer i finansfrågor bör ses över med jämna mellanrum och senast antagna riktlinjer är nästan sju år 
gamla. Riktlinjerna i finansfrågor är genomgångna av ekonomienheten och några justeringar är genom-
förda. Förändringarna berör förtydligande när det gäller kommunal borgen samt hur internkontroll ska 
hanteras.  
 
Till riktlinjer i finans frågor hör även tillämpningsanvisningarna till riktlinjer i finansfrågor. Dessa an-
togs i kommunstyrelsen den 14 maj men var inte kopplade på ett tydligt sätt till riktlinjerna i finansfrå-
gor. Ekonomienheten vill med ett nytt beslut av kommunstyrelsen tydliggöra så att det inte råder något 
tvivel till vilken riktlinje tillämpningsanvisningarna är kopplad. 
 
Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige men vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2019 
så missades att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige. Detta korrigeras med ny tjänsteskri-
velse 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 riktlinjer i finansfrågor 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Utökad borgen Timrå Vatten AB 
KS/2019:265 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
  

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Vatten AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 91,5 mnkr därpå löpande ränta och kostnader 
gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebre-
vens ursprungliga lånebelopp.  

 
2.  En borgensavgift om 0,4% på utnyttjat borgensutrymme tillämpas fr o m 2019-10-01 

 
3.  Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 9  

____     
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har i styrelsebeslut 2019-05-24, § 21, uppdragit åt VD att hos Timrå kommun ansöka 
om utökad borgens med 10 mnkr till 91,5 mnkr. Bolaget anför som skäl för begäran att bolaget har 
krav på ökad investeringsnivå till följd av hållbarhetskrav mm. Bolaget har en checkkredit som inte är 
tillräcklig för att klara även variationer i in- och utbetalningsströmmar när investeringsnivåerna ökar. 
 
Timrå kommun har i beslut i KF 2014-02-24, § 9, lämnat borgen för Timrå Vatten AB till en belopps-
ram om 81,5 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att ett ökat borgensåtagande för Timrå Vatten 
AB är i överensstämmelse med de regler som gäller för att kommunen skall lämna borgen åt utomstå-
ende. Kommunledningskontoret föreslår att en borgensavgift om 0,4% på utnyttjat borgensutrymme til--
lämpas för kommunens åtagande f r o m 20191001. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelsebeslut Timrå Vatten AB, 2019-05-24 § 21  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK  
Timrå Vatten AB 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Inriktningsbeslut för försäljning av kommunal mark för bostadsända-
mål, småhustomter 
KS/2019:309 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Tomtkön upphör att gälla.  
 

2. Gällande tomttaxa för mark till en- och tvåfamiljsboende, fastställd av KF 1990-12-10 § 152 
upphävs och upphör att gälla. 

 
3. Nybildade småhustomter säljs till högstbjudande. 

 
4. Befintliga småhustomter prissätts i enlighet med prismodellen i ortsprisutredningen. 

 
5. Förvaltningen tillåts genom särskilt kommunstyrelsebeslut göra avsteg från riktlinjerna. Beslu-

tets skäl och motivering ska särskilt redovisas. 
 

6. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Den 23 maj 2017 beslutade kommunstyrelsen (KS/2017:150) att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
ny policy för förmedling av mark avseende bostäder på kommunal mark. Detta ärende utgör en del i 
det uppdraget. 
Timrå kommun har sedan 1970-talet förmedlat bostadstomter genom ett tomtkösystem. Parallellt med 
förmedling via tomtkön sker även försäljningar via kommunens hemsida samt genom extern part som 
kommunen anlitat. Fler förmedlingskanaler har på så vis uppstått vid sidan om tomtkön. I tjänsteskri-
velsen som föregick beslutet (KS/2017:150) framgår även att den nuvarande utformningen av tomtkön 
bedöms vara omodern med förhållandevis omfattande administration i förhållande till antalet som står i 
kön. 
 
Förvaltningen delar den bedömningen och föreslår därför att tomtkön avskaffas. Därutöver föreslår 
förvaltningen att gällande tomttaxa för småhustomter upphävs (inklusive användandet av exploate-
ringsbidrag) samt att nybildade småhustomter ska säljas till högstbjudande. Det bedöms vara det för-
medlingsinstrument som är det mest vedertagna samt genererar den minsta administrationsbördan. 
Förslaget förutsätter dock att mäklartjänster upphandlas. Endast då uppnår man önskad effekt. 
 
Utgångspris vid försäljning via mäklare till högstbjudande bör sättas i samråd med mäklare eller i enlig-
het med den bilagda ortsprisutredningen som nyligen genomförts. 
 
Redan befintliga småhustomter och småhustomter som inte blir sålda inom viss tid genom mäklare 
föreslås saluföras via kommunens hemsida. Dessa tomter bör prissättas i enlighet med prismodellen i 
den bilagda ortsprisutredning som nyligen genomförts. 
Mark för flerbostadshus bör inte omfattas av detta beslut då sådan mark redan omfattas av ”Riktlinjer 
för markanvisningar för exploatering i Timrå kommun” (KF/2018:364). Inte heller bör flertomtspro-
jekt med exploatör omfattas då även de fallen omfattas av nämnda riktlinjer. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
Den 26 november 2018 (KF/2018:364) antogs ”Riktlinjer för markanvisningar för exploatering i Timrå 
kommun” som en del av ovannämnda uppdrag. Den 4 september 2018 avslogs ett medborgarförslag 
som innebar att kommunen ska erbjuda tomter med A-läge för bostäder till nyckelpersoner vid nyeta-
blering av företag i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Ortsprisutredning förslag 
Kartbilaga till ortsprisutredning förslag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten  
KLK 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Avsiktsförklaring - Väg 684 centrumåtgärder Söråker 
KS/2019:328 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna medfinansiering enligt Trafikverkets avsiktsförklaring. 
 

2. Under 2019 omdisponera 6,5 mnkr från projekt Djupängen till medfinansiering av väg 684. 
 

3. Avsätta driftmedel för ökade avskrivningar 
 

4. Uppdra till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring-
en . 

____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har upprättat ett förslag till avsiktsförklaring avseende åtgärder på väg 684 genom Söråkers 
centrum. Avsiktsförklaringen avser planläggningsprocessen och byggande av åtgärder och innefattar 
medfinansiering från annan part (Timrå kommun) till statlig infrastruktur och samverkan där respektive 
part äger sin anläggning och finansierar sin del. 
 
Trafikverkets grova kalkyl anger 2-6 miljoner kronor i medfinansieringskostnad. 
 
Tjänstemän på miljö- och byggkontoret samt kultur- och teknikförvaltningen har granskat avsiktsför-
klaringen och har inget att erinra.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-08-22 KTN/2019:494 föreslå kommunstyrelsen godkänna 
medfinansiering enligt Trafikverkets avsiktsförklaring och att avsätta investeringsmedel för det år inve-
steringen ska genomföras. 
 
Avsiktsförklaringen är tidsbegränsad till 2019-12-31 och Timrå kommun har att ta ställning till om man 
ska acceptera avsiktsförklaringen eller inte. 
 
Ekonomienheten genomgång av det ekonomiska läget kommande år visar att det kommer bli tufft att 
klara alla satsningar man står inför. Denna satsning är av karaktären viktiga strategiska investeringar i 
kommunens infrastruktur som dessutom förbättrar trafiksäkerheten. 
Trafiksäkerhetsverkets del i investeringen uppgår till uppskattningsvis 29,4 mnkr men en osäkerhetsfak-
tor i spannet 14,7-44,1 mnkr på 50 procent. Kommunens andel är i spannet 2-6 mnkr och detta bör 
beaktas i kommande budgetar både som investering och ökade avskrivningar.  
Denna medfinansiering betraktas som en finansiell anläggningstillgång och läggs upp i balansräkningen 
då beslutet är fattat och skrivs av som längst på 25 år. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring 
Skriftväxling  
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 190822 § 73 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Trafikverket 
KLK 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges samman-
träden, 
KS/2019:131 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Utse kommunfullmäktiges ordförande Jan-Christer Jonsson (S) till ansvarig utgivare för kommunfull-
mäktiges webbsända sammanträden på www.timra.se.  
 

2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Johanna Bergsten (S) och 2:e vice ordförande Björn 
Hellquist (L) till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden 
på www.timra.se i den givna ordningen. 
 

3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan 
medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta ska kommun-
fullmäktiges presidium informera om vid varje fullmäktiges sammanträde. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på www.timra.se samt finns att ta del av i ef-
terhand. Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben och sändningarna kan 
nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett radioprogram enligt Yttrandefrihetsgrundlagen . Kommunen 
måste då anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till myndigheten för radio och tv. En 
ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutar, den 29 april 2019 § 83, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare utredning av ärendet. 
 
Kommunledningskontorets utredning 
Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i detta fall kommunfullmäk-
tige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare för verksamheten och anmäla den till Myndigheten för press, 
radio och tv. Utgivaren bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes 
vilja. De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara myndig, bosatt i Sverige, inte vara för-
satt i konkurs och inte ha förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.  
 
Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare perioder, exempelvis under 
semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en ställföreträdande utgivare är detsamma som för en utgivare. 
Även en ställföreträdande utgivare ska vara utsedd av fullmäktige och anmäld till Myndigheten för press, radio och 
tv. Den ansvarige utgivaren ska vara kopplad till en person och inte en titel. 
 
Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara angivna på kommunens webb-
plats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga 
sig sitt uppdrag. 
 
 
 

http://www.timra.se/
http://www.timra.se/
http://www.timra.se/
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Redovisning av partistöd 
KS/2019:172 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts för samtliga partier. 
  

2. Alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2018 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg  
 
Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari-31 december och ges in till kommunfullmäktige senast den 
30 juni året efter att stödet lämnats ut, 2 kap 11 § kommunallagen. Har redovisning och gransknings-
rapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom före-
skriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning partistöd (S) 
Redovisning partistöd (L) 
Redovisning partistöd (C) 
Redovisning partistöd (KD) 
Redovisning partistöd (SD) 
Redovisning partistöd (T) 
Redovisning partistöd (V) 
Redovisning partistöd (M) 
 
Protokollsutdrag till 
Alla partier  
KLK 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Sammanträdesdagar 2020 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
KS/2019:327 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt kommunled-
ningskontorets förslag med tillägget att ett extra kommunfullmäktigesammanträde bokas in måndag 
den 15 juni 2020 på grund av budgetprocessen samt att ett kommunfullmäktigesammanträde bokas in 
måndag den 27 januari 2020. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat 
sammanträdesdagar för 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling på kommunfullmäktige 
Stefan Dalin (S) föreslår att ett till kommunfullmäktigesammanträde bokas in måndag den 27 januari 
2020. Robert Thunfors (T) ansluter sig till Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2020 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Attestreglemente, tillämpningsanvisningar 
KS/2019:240 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Upphäva KFs  beslut 2019-04-29 § 87, punkt 2 - Anta reviderade tillämpningsanvisningar. 
  
 
Ärendet 
KF beslutade 2019-04-29 § 87 punkt 1 om reglemente för attest samt punkt 2 tillämpningsanvisningar. 
Tillämpningsanvisningarna avsåg ärende om finansfrågor som ska behandlas i särskilt ärende. 
Förslag till tillämpningsanvisningar för attest har upprättats som kommunstyrelsen har att besluta om. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-04-29 § 87 punkt 2 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsvisningar till reglemente för attest 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Överföring av ansvaret för arbetsmarknad och integration från Kom-
munstyrelsen till Socialnämnden 
KS/2019:253 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Överföra ansvaret för arbetsmarknad och integration från Kommunstyrelsen till Socialnämn-
den, som inriktning och utgångspunkt för budget och verksamhetsplan 2020-2022. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till nya reglementen för kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

3. Uppdra till budgetberedningen att beakta förändringen vid upprättandet av förslag till budget 
och verksamhetsplan 2020-2022. 

4. Förändringen ska genomföras från och med 1 januari 2020. 
  
 
Ärendet 
Socialnämnden föreslår att ansvaret för områden integration och arbetsmarknad ska överföras från 
kommunstyrelsen till socialnämnden. Verksamheten ligger i dagsläget redan i socialförvaltningen som 
funktion, ansvaret bärs dock av kommunstyrelsen. Förändringen har både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska fördelar. Rent juridiskt finns inga hinder och många kommuner väljer i dagsläget att föra  
samman dessa funktioner både verksamhetsmässigt och ansvarsmässigt under en och samma nämnd. 
Kommunledningskontoret anser att socialnämndens förslag ska godkännas men att det krävs reglemen-
tesförändringar samt att förändringen anpassas utifrån verksamhets- och budgetår. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslagit åtgärden 2019-05-22 § 74. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Robert Thunfors (T) föreslår ett tilläggsyrkande i kommunstyrelsens beredningsförslag: 

1. Socialnämnden byter namn till social- och arbetsmarknadsnämnd. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till att lyfta ut vård och omsorgen exklusive 

IFO till en egen nämnd. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår att man ska ha separata budgetområden samt avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Robert Thunfors (T) till-
äggsförslag och avslag på Per-Arne Frisk (S) förslag. 
 
Ordföranden ställer först Stefan Dalin (S) bifallsyrkande och Per-Arne Frisk (S) avslagsyrkande mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Stefan Dalins (S) bifallsyrkande. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: 
Den som bifaller Stefan Dalins (S) bifallsyrkande svarar Ja och den som bifaller Per-Arne Frisk (S) av-
slagsyrkande svarar Nej.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Vid omröstningen avges 29 Ja-röster, 6 Nej-röster och 6 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Stefan Dalins (S) bifallsyrkande att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Robert Thunfors (T) tilläggsförslag punkt 1 under proposition avslag -
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsförslaget. 
 
Ordföranden ställer vidare Robert Thunfors (T) tilläggsförslag punkt 2 under proposition avslag – bifall 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsförslaget. 
 
Ordföranden ställer till sist Per-Arne Frisk (S) förslag om att man ska ha separata budgetområden un-
der proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk 
(S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden. 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2019:136 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisionsberättelsen, daterad 25 april 2019, bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för 
verksamheten år 2018. 
____ 

Jan-Christer Jonsson (S) och Anita Hellstrand (C) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av 
jäv. Johanna Bergsten (S) tjänstgör som ordförande i stället för Jan Christer Jonsson (S). Bengt Nilsson 
(S) tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S). 
____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2018. Revisorerna har, den 25 april 
2019, beviljat förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse 2018 

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Samordningsförbundet  
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Årsrapport 2018 Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2019:86 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bevilja Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i Överförmyndarnämnden ansvars-
frihet för verksamheten år 2018.  
____  
 
Ärendet  
Överförmyndarnämnden har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse 
för år 2018.  
 
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport 2018 
 
Protokollsutdrag till 
Överförmyndarnämnden Mitt 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 
KS/2019:191 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i valnämnden ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2018. 
____ 
 
Jan-Christer Jonsson (S), Erik Bäckström Andersson (S), Heidi Jacobsen (V) och Maritza Villanueva 
Contreras (V) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Johanna Bergsten (S) tjänstgör 
som ordförande i stället för Jan-Christer Jonsson (S), Bengt Nilsson (S), Peter Persson (S) och Stig Sve-
din (V) tjänstgör i stället för ovanstående. 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2018 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet 
för valnämnden.  
 
Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Valnämnden  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun 
förbjuder fattigdom 
KS/2018:501 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Per-Arne Frisk (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (s) föreslår i motionen att målet för Timrå kommun måste vara att utplåna fattigdomen. 
Tiggeri och försörjningsstöd som lösning på fattigdom ska inte accepteras. Av den anledningen föreslår 
Frisk att kommunen i sin vision från och med 2020 inför en nolltolerans för fattigdom; att nolltolerans 
mot fattigdom införs som en del i alla reglementen för styrelser/nämnder; att kommunstyrelsen ges 
uppdraget att leda arbetet med nollvisionen. Kommunledningskontoret har berett ärendet. Med hän-
visning till att en ny styrmodell ska antas hösten 2019 och att Agenda 2030 ska inarbetas i styrdoku-
mentet, med tydliga mål om fattigdomsbekämpning, att det inte finns anledning att integrera ett sådant 
mål i vision eller i nämndernas reglementen. Därav föreslår kontoret att motionen avslås. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF §31 Motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun förbjuder fattigdom, kommunfullmäk-
tige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till motionen och om inte motionen bifalles reserverar sig Frisk mot 
beslutet. Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) föreslår att avslå motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad till huvudförslag. 
 
Ordföranden ställer Per-Arne Frisk (S) m fl bifallsyrkande och Tony Andersson (M) m fl avslagsyr-
kande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Tony Andersson (M) m fl 
yrkande att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och Tony Anders-
son (M) avslagsyrkande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kom-
munstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: 
Den som bifaller Stefan Dalin (S) förslag att anse motionen besvarad svarar Ja och den som bifaller 
Tony Andersson (M) m fl avslagsyrkande svarar Nej.  
Vid omröstningen avges 28 Ja-röster, 8 Nej-röster och 5 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Dalin (S) förslag att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Agenda 2030, 17 globala mål, se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-
agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2019 
 
 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/


Reservation till förmån för bifall till motionen ”förbjud fattigdom” 
 

Det är bara den som försöker som kan lyckas. De som inte försökte står där 
och ångrar sig ” jag tänkte ju göra de, tänkte säga det, tänkte föreslå det” 
Som Socialdemokrat vill jag forma ett samhälle grundat på demokratins ideal, allas lika värde 
och lika rätt. Fria och jämlika i ett solidariskt samhälle är min demokratiska socialisms mål. 
 
Vi skall vara fria att utvecklas som individer, råda över våra egna liv, forma vår tillvaro efter 
egna önskningar och kunna påverka samhället. Den friheten skall gälla alla.  
 
Som Socialdemokrat vill jag bekämpa ekonomiska, sociala och kulturella hindren för den 
enskildes frigörelse. Mitt mål är ett Timrå utan över- och underordning, utan klasskillnader, 
patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, en kommun utan fördomar och diskriminering.  

Framtidskommunen Timrå byggs i samverkan, med hänsyn, med respekt. Alla ska ges samma 
rätt, samma möjlighet att påverka, alla ska ha och ges samma möjlighet att ta ansvar.  
Vi är beroende av alla. 
 

• I mitt Timrå enas alla i kampen mot fattigdom. 
• I mitt Timrå prioriteras stöd till den enskilde för att komma till egen försörjning. 
• I mitt Timrå leder politikerna utvecklingen av mänsklig omsorg bort från fattigdom 

och stödberoende. 
• I mitt Timrå skuldbeläggs ingen som hamnat i ekonomiskt trångmål. 

 
Därför reserverar jag mig till förmån för bifall till min motion ”Förbjud fattigdom” 
 
Per Arne Frisk 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 144 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om effektivare motions-
behandling 
KS/2019:4 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 15 december 2018, att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att fullmäktige alltid sänder motioner till kommunstyrelsen, vid behov begär styrelsen yttrande från 
nämnd eller annan. 
Att motioner skall behandlas så att svar kan ges i fullmäktige senast inom sex månader, i särskilda fall 
kan kommunstyrelsen begära ytterligare beredningstid. 
Att om motionen inte är finansierad kan styrelsen välja att dels avslå motionen eller att finansiera mot-
ionen ur ”oförutsedda” medel eller 
Att anse motionen besvarad och sända den för behandling till nästa budgetberedning 
 
Kommunledningskontoret yttrande 
Behandling av motioner regleras i både kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Kommunallagen föreslår att en motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.  
 
Att sända motioner endast till kommunstyrelsen skulle innebära en längre handläggningstid, snarare än 
kortare och effektivare. Kommunstyrelsen skulle med all sannolikhet behöva sända alla motioner till 
den aktuella nämnden för att ta ställning till motionen både ur verksamhetssynpunkt och utifrån de 
ekonomiska konsekvenserna för olika ställningstaganden till motionen. I dagsläget översänder kom-
munfullmäktige motionen direkt till den nämnd som är ansvarig över den aktuella frågan. 
 
I dagsläget har vi inte några utredartjänster, vilket skulle behövas för att utreda motioner inom sex må-
nader. Den demokratiska processen är också en bidragande faktor till att låta motioner beredas i den 
takt så att politiken kan fatta beslut som är professionellt och enhetligt utredda och som inte undanröjer 
den demokratiska processen. Risk finns att politiken fattar felaktiga beslut på felaktiga grunder av ut-
redningar som inte är professionellt utredda på grund av otillräckligt tid, vilket även innebär att besluten 
kan bli överklagningsbara. 
 
Kommunstyrelsen kan fatta beslut om att bifalla, avslå samt att finansiera motioner ur kommunstyrel-
sens oförutsedda medel oberoende av vad den aktuella nämnden har beslutat. Det står kommunstyrel-
sen fritt att besluta om man vill sända motionen till budgetberedningen för en eventuell finansiering.  
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Effekten av att skicka motioner till respektive ansvarig nämnd för yttrande säkerställer finansieringen av 
den ekonomiska delen om nämnden väljer att bifalla motionen. I det läget har nämnden själv beslutat 
om motionen är möjlig att genomföra med ekonomiska förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 31 mars 2009 § 56, beslutat att uppmana samtliga nämnder 
att ta ställning till motioner med respektive bifall eller avslag vilket begränsar möjligheten att anse mot-
ionen besvarad. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå motionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har den , 25 februari 2019 § 33 beslutat att remittera motionen till kommunstyrel-
sen för yttrande. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på motionen. Per-Arne Frisk (S), Robert Thunfors (T) och Ulf Lind-
holm (SD) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer det 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 Stefan Dalin (S) 
förslag att avslå motionen röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T) m fl förslag att bifalla 
motionen röstar Nej. 
 
Vid omröstningen avges 29 Ja-röster och 12 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Kommunledningskontorets yttrande  
 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2019 
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§ 145 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om att förenkla Kf-
politikernas vardag och ge dem bättre förutsättningar att fatta kloka be-
slut 
KS/2019:5 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 2 januari 2019, att kom-
munfullmäktige beslutar: 
 
-Att Kf s presidium/gruppledare beslutar att ge alla ledamöter, som så önskar, möjlighet att följa ären-
den i nämnder och styrelser via styrelsemöte.se  
–Att Kf s alla ledamöter inbjuds till ”budgetkonferensens upptaktsdag” inför budget 2020. 
–Att andra att-satsen finansieras ur Ks oförutsedda. 
 
Kommunledningskontoret yttrande 
Kommunfullmäktige, styrelse och nämnders ledamöter och ersättare väljs vart fjärde år. Det är 41 le-
damöter och 24 ersättare representerade i kommunfullmäktige. I respektive styrelse och nämnder re-
presenteras 11 ledamöter och 11 ersättare vardera. Totalt 175 ledamöter och ersättare är representerade 
i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder fördelat på åtta partier. 
Under en period på fyra år avgår och tillkommer ett stort antal ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige samt i styrelse och nämnder. I styrelsemöte, som används för den politiska nämndprocessen, 
administrerar alla nämndsekreterare sina egna ledamöter och ersättare.  
 
Det skulle innebära en hög arbetsbelastning och näst intill omöjlig arbetsuppgift för respektive nämnd-
sekreterare att handlägga och administrera eventuellt alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
samt i de övriga styrelser och nämnder, som så önskar, och sina egna i sina respektive styrelse och 
nämnder, med den mängd arbetsuppgifter som det skulle innebära. Det finns en stor risk att man tap-
par kontrollen på de ledamöter och ersättare som är representerade i respektive styrelse och nämnder 
och kommunfullmäktige. 
 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och kommunallagens intentioner är kommunstyrelsen ansvarig 
för att samordna och planera kommunens ekonomi och budget. Kommunstyrelsen är även beredande 
organ till kommunfullmäktige och ska föreslå budget och verksamhetsplan.  
 
Det är en naturlig del att kommunstyrelsens ledamöter utgör budgetberedning och tillsammans med 
ordföranden i respektive nämnd deltar på budgetuppstart. De politiska partierna har möjlighet att ar-
beta med budget utifrån ett samlat material efter budgetberedningen. Fram till dess bereds budget-
materialet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå motionen. 
 



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har den , 25 februari 2019 § 33 beslutat att remittera motionen till kommunstyrel-
sen för yttrande. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Per-Arne Frisk (S) Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till 
motionen. Stefan Dalin (S), Niklas Edén (C), Erik Bäckström Andersson (S), David Wallin (L) och 
Tony Andersson (M) föreslår avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer det båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Kommunledningskontorets yttrande  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom 
(SD) - Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom 
äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun 
KS/2017:210 
 
Ärendet utgår och återupptas vi ett senare tillfälle. 
____ 
 
Ärendet 
Marcus Molinder och Fredrik Bernblom har i en motion, den 26 juni 2017 föreslagit kommunfullmäk-
tige besluta: - Att omgående påbörja arbetet med att rullstolsanpassa samtliga lokaler som nyttjas av 
äldreomsorgen inom Timrå kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden 
fastställde ett yttrande med förslag om avslag till motionen. Kommunfullmäktige beslutade återremit-
tera motionen till socialnämnden för att ge Tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig. 
 
Tillgänglighetsrådet har lämnat protokoll samt yttrande, som uttrycker att inga direkta åtgärder behöver 
göras, däremot framtida planeringar vid nya lokaler. Socialnämnden har beslutat föreslå avslag på mot-
ionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2017-09-25 § 140 
SN 2018-04-27 § 58 
KF 2018-09-24 § 125 
SN 2019-04-17 § 56 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2019-04-17 § 56, svar på återremiss av motion 
- Protokoll KTR 2018-12-11, med yttrande över motionen 
- KF 2018-09-24 § 125, återremiss av motion 
- SN 2018-04-27 § 58, svar på motion  
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas 

inom äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun 
 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /      2019 
 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar Timrå kommun med 
sexuella trakasserier? 
KS/2019:203 
 
Ärendet 
Monica Persson (T) har, den 7 maj 2019, inkommit med rubr interpellation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till kommunstyrelsens 
ordförande Stefan Dalin (S) för besvarande.  
 
Stefan Dalin (S) förklarade sig beredd att besvara interpellationen.  
 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrade sig Monica Persson (T) och tackar för svaret. 
 
Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Interpellation från Robert Thunfors (T) - Varför finns inte valnämndens 
protokoll på hemsidan? 
KS/2019:276 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) har, den 24 juni 2019, inkommit med rubr interpellation, ställd till valnämndens 
ordförande Jan-Christer Jonsson (S). 
 
Valnämndens ordförande Jan-Christer Jonsson (S) har, den 17 september 2019, inkommit med svar på 
interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till valnämndens ordfö-
rande Jan-Christer Jonsson (S) för besvarande. Jan-Christer Jonsson (S) förklarar sig beredd att besvara 
interpellationen. 
 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrade sig Robert Thunfors (T) och Jan-Christer Jonsson 
(S). 
 
Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Interpellation från Robert Thunfors (T) - Ska Räddningstjänsten sponsra 
politiska partier? 
KS/2019:255 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Thunfors (T) ställer i interpellation till ordförande i Medelpads 
Räddningstjänstförbund Åke Nyhlén (S): 
 
Anser Åke Nyhlén att Räddningstjänsten ska delta på partipolitiska evenemang? 
 
Om inte, vilka åtgärder vidtar Åke Nyhlén och Räddningstjänstförbundet för att detta inte ska hända 
igen? 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till kommunsty-
relsens ordförande Stefan Dalin (S) för besvarande.  
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Länsstyrelsens röstsammanräkningen efter Chatrine Nordlund (L) 
KS/2019:196 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen. 
 

2. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Chatrine Nordlund (L) har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och 
med 1 juni 2019. Nordlund begär samtidigt att få fortsatt uppdrag som ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen. 
 
Länsstyrelsen beslutar genom röstsammanräkning , den 10 juni 2019, att utse Megan Sandberg (L) till 
ny ordinarie ledamot och David Wallin (L) som ny ersättare  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium har, den 17 maj 2019, beslutat föreslå kommunfullmäktige att med 
entledigande av Chatrine Nordlund (L), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röst-
sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Chatrine Nordlund(L) samt 
avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och ut-
bildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, den 27 maj 2019, att entlediga Chatrine Nordlund (L) och överlämna 
ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kom-
munfullmäktige. Avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag som ordinarie ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter utflytt från kommunen, fr o m 1 
juni 2019. 
 
Länsstyrelsen beslutar, den 10 juni 2019, genom röstsammanräkning att utse Megan Sandberg (L) som 
ny ledamot och David Wallin (L) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m 14 oktober 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut  
 
 
 

  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Motion om sänkning av 2:e vice ordförandes fasta arvode 
KS/2019:262 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår i motion, den 11 juni 2019; 
 
Att sänka kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes fasta arvode till 0 kr till 31 december 2022. 
 
Att beslutet gäller från och med första dagen nästkommande månad efter fullmäktige bifallit motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KF:s presidium  
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen 
KS/2019:348 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att ge ett uppdrag att utreda detta med målsättningen att det skall 
vara klart för beslut om en mer jämlik drift/administration av enskilda vägar under 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Fiber till alla på samma villkor 
KS/2019:349 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 

• Att KF beslutar utreda möjligheten att skapa en för alla medborgare trygg stark samord-
ning/organisation för fiber/bredbandskommunikationen inom kommunen. 

• Att KF på samma vis utreder möjligheten att skapa ett gemensamt avgiftssystem som bygger på 
förbrukning/nyttjande att gälla över hela kommunen 

 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Motion från Per-Arne Frisk (S)  Komplett och öppen ekonomisk inform-
ation ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna 
KS/2019:350 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 
Att ramarna för alla budgetområden kompletteras med intäkter 
Att statens välfärdssatsning/regleringsposter redovisas per budgetområde 
Att övriga statsbidrag redovisas fördelade per budgetområde 
Att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar eget budgetområde 
Att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom (finns även i annan 
motion) 
Att alla KF:s ledamöter inbjuds till kommunens budgetupptakt med professionerna (finns i annan mot-
ion) 
Att kommunens bidrag samt annat stöd till föreningar redovisas på hemsidan 
Att motsvarande redovisas för föreningens hyresnivåer 
Att en stående punkt ”allmänpolitisk debatt” införs på KF:s agenda 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Motion från Björn Hellquist (L) och Megan Sandberg (L) om en genom-
gripande utredning av nämndernas ansvarsområde 
KS/2019:346 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Björn Hellquist (L) och Megan Sandberg (L) föreslår i motion att det görs en genomgripande organisat-
ionsutredning om nämndernas framtida ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Anmälan om att kommunfullmäktige ska förrätta val av nämdemän för 
2020-2023 
KS/2019:254 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sundsvalls tingsrätt har i beslut, den 21 mars 2019, fastställt antal nämndemän vid Sundsvalls tingsrätt. 
Tingsrätten har fastställt att Timrå kommun utser 10 nämndemän. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 5 december 2018 § 234, utsett 10 nämndemän för perioden 2020-
01-01-2023-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Sundsvalls tingsrätt 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Medborgarförslag rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå 
kommun och som omfattas av nya gymnasielagen 
KS/2019:57 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
  
 
Ärendet 
Socialnämnden har den, 22 maj 2019 § 66 beslutat att avslå medborgarförslaget rörande ensamkom-
mande ungdomar som bor i Timrå kommun och som omfattas av Nya gymnasielagen 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Socialnämndens svar 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Söråker – Kultur- och tekniknämn-
dens beslut 
KS/2019:176 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att skapa en hundrastgård i Söråker liknande den som finns på 
Fagerviksfältet.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har i ärendet Avveckling av hundrastgård Fagerviksfältet föreslagit 
nämnden att avveckla hundrastgården på Fagerviksfältet samt att anlägga en hundrastgård i deltaområ-
det under förutsättning att utrymme finns inom tilldelad investeringspott 2020. 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-08-22 § 76 att avslå förvaltningens förslag att avveckla 
hundrastgården på Fagerviksfältet samt utreda alternativ till hundrastgårdar inom Timrå kommun. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-08-22 § 77 att avslå medborgarförslaget om en hundrast-
gård i Söråker. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 190822 § 77 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Revisionsrapport Grundläggande granskning Miljö- och byggnads-
nämnden 
KS/2019:50 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
  
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet-
en. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 2019-05-20  yttrat sig i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 190520 § 87 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Motion från Per-Arne Frisk (S) - Vi prioriterar alltid kärnverksamheten 
och det utan skattehöjning 2020-2022 
KS/2019:352 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att se över och justera budgetprocessen i syfte att tillförsäkra kärn-
verksamheten dess behov. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Val - Avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
KS/2019:299 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avsägelsen av Roger Lindell (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Roger Lindell (S) har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-09-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Val - Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige Henrik Sendelbach 
(KD) 
KS/2019:359 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Med entledigande av Henrik Sendelbach (KD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter Henrik Sendelbach (KD). 
____ 
 
Ärendet 
Henrik Sendelbach (KD) har i skrivelse, den 25 september 2019, avsagt sig kommunalt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
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