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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 17:00-18.40 

Beslutande 
 

Se bilagd uppropslista 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Mediarepr 
Åhörare  

Utses att justera Ann-Margret Bäckström (S) och Monica Persson (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret  onsdag den 2 september 
2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Ann-Margret Bäckström (S), justerare Monica Persson (T), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-08-31 

Anslaget uppsatt den 
2020-09-02 

Anslaget nedtas den 
2020-09-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§125-§136 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 31 augusti 2020 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Årsbudget för 2021 med plan för 2022-2023, revisionen 

6 Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

Motionssvar 

7     Motionssvar – Motion från Per-Arne Frisk (S) - Komplett och öppen ekonomisk information ger 
oss stärkt demokrati och ökat förtroendet hos medborgarna 

8     Motionssvar – Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare 

Valärenden  

9    Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden  
Björn ter Bruggen (C) 

Anmälningsärenden 

10   Motion från Per-Arne Frisk (S) Timrå kommun bör anställa ”Äldreomsorgsläkare”  

 
Timrå den 21 augusti 2020 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 21 augusti 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
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 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.02-17.15 för övergripande kommuninformation av kommunchef 
Andreaz Strömgren. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande 
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§ 128 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Ann-Margret Bäckström (S) och Monica Persson (T) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 2 september 2020 kl 16.00. 
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§ 129 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendet; Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ang nedlagd tid och 
kostnad för förslaget att genom bolagisering och spara skatt. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendet; Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ang nedlagd tid och 
kostnad för förslaget att genom bolagisering och spara skatt. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Årsbudget för 2021 med plan för 2022-2023, revisionen 
KS/2020:53 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på presidiets förslag:  

Avslå revisionens äskande om utökad budgetram med 50.000 kronor för 2021. 

____ 

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Oskar Andersson (M), Mats 
Larsson (M), Robert Thunfors (T), Monica Persson (T), Lotta Borg (T), David Forslund (T), Björn 
Hellquist (L), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Björn ter Bruggen (C) och Sven-Åke Jacobson 
(KD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, daterad den 7 januari 
2020, översänt budget för 2021 samt plan för ekonomin 2022-2023.  
 
Revisorerna äskar om en utökning av budgetram 50 tkr vilket innebär ett anslag på totalt 1 100 tkr för 
år 2021.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Presidiet beslutar, den 5 juni 2020, föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå revisionens äskande om 
50.000 kronor. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår bifall på presidiets förslag att avslå revisionens äskande på 50 000 kro-
nor för 2021. 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) föreslår bifall på 
revisionens äskande på 50 000 kronor till ett anslag på totalt 1,1 mkr. 
Ulf Lindholm (SD) föreslår att tillföra 100 000 kronor, totalt 1 150 mkr till revisionens budget. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden utser presidiets förslag att avslå revisionens äskande om 50 000 kronor för 2021 till hu-
vudförslag. 
Ordföranden ställer Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén 
(C) förslag att bifalla revisionens äskande på 50 000 kronor till ett anslag på totalt 1,1 mkr och Ulf 
Lindholm (SD) förslag att tillföra 100 000 kronor, totalt 1 150 mkr till revisionens budget mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), Fredrik Bernblom (SD), Tony 
Hedberg (SD), Kim Ahlstrand (SD) och Karin Sellén (SD) till förmån för eget förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ordföranden ställer därefter presidiets förslag att avslå revisionens äskande om 50 000 kronor för 2021 
och Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) förslag att 
bifalla revisionens äskande på 50 000 kronor till ett anslag på totalt 1,1 mkr mot varandra och konstate-
rar att kommunfullmäktige beslutar att avslå revisionens äskande om 50 000 kronor för 2021. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Tony Andersson 
(M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) förslag att bifalla revisionens äs-
kande på 50 000 kronor till ett anslag på totalt 1,1 mkr röstar Ja och den som bifaller presidiets förslag 
att avslå revisionens äskande om 50 000 kronor för 2021 röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 13 Ja röster, 21 Nej röster och 6 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå revisionens äskande om 50 000 kronor för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionens årsbudget 
Minnesanteckningar presidiet 
Minnesanteckningar presidieträffen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
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§ 131 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
KS/2020:110 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 

1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 
2021-2023. 
 

2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell 
och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 

3. Skattesatsen för 2021 fastställs till 23,59 kr. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2021-2023 
enligt form för ny styrmodell. 
 

5. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investering-  
ar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt. 

6. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till 
ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investe-
ringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler. 
 

7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån 
som förfaller till betalning under året. 

____ 

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Mats Larsson (M), Oskar An-
dersson (M), Anita Hellstrand (C), Björn ter Bruggen (C), Niklas Edén (C) och Sven-Åke Jacobson 
(KD) till förmån för eget förslag. 

____ 

Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet 
bedrivits enligt ny styrmodell. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam 
beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat 
driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgettabeller som ingår. Tillsammans 
med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges 
beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av 
tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut 
för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram 
verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt 
förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för ny styrmodell. 
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Ärendets tidigare behandling 
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och plane-
ringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts i 
gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet har 
presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör 
beslutsunderlag för ärendet. 

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med 
information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens samman-
träde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges be-
slut. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Väns-
terpartiets budgetförslag. 

Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristde-
mokraternas budgetförslag. 

Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till Timråpartiets och Liberalernas budget-
förslag. 

Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Per-Arne Frisk föreslår att återremittera Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag för att 
tydliggöra den politiska viljeinriktningen. Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och 
Robert Thunfors (T) föreslår avslag på återremissförslaget. 

Sammanträdet ajournering mellan kl 18.07-18.15. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer Per-Arne Frisks återremissförslag under proposition avslag - bifall och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisks återremissförslag. 

Ordföranden utser Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.  

Ordföranden ställer Sverigedemokraternas budgetförslag och Timråpartiets budgetförslag mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Timråpartiets budgetförslag.  

Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), Fredrik Bernblom (SD), Kim 
Ahlstrand (SD), Tony Hedberg (SD) och Karin Sellén (SD) till förmån för eget förslag. 
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Ordföranden ställer därefter Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och 
Timråpartiets budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
Moderaterna, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag. 

Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), David Forslund 
(T) och Björn Hellquist (L) till förmån för eget förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag och Moderaternas, 
Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfull-
mäktige beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag 

Beslutsunderlag 
Resultat från gemensam beredning 

S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01 

Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Samtliga styrelse/nämnder  

Exp     /     2020 
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§ 132 
Motionssvar - Komplett och öppen ekonomisk information ger oss 
stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna 
KS/2019:350 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Bifalla 1:a att-satsen. 
 

2. Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
 

3. Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade Per-Arne Frisk motion till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret svarar på varje förslag för sig och förslagen numreras för att enklare kunna 
jämföra svar med motionens förslag: 
 
Svar på Per-Arnes förslag: 

1. Kommunledningskontoret håller med om att det är bra att intäkterna redovisas i samband med 
budgetramar. Redan idag så redovisas intäkterna i bokslutsrapporter och årsbokslutsrapporter 
per nämnd. 

2. Kommunen har en ramstyrd budget och det innebär att varje nämnd måste förhålla sig till ra-
men. Idag redovisas i samband med planeringsdirektiv en mängd uppgifter på kommunnivå, se 
planeringsdirektiv.  

3. Kommunledningskontoret tycker det är en dålig idé att redovisa statsbidrag fördelade på bud-
getområde. Kommunen har en ramstyrd budget med stor frihet för nämnderna att styra, leda 
och prioritera verksamheten inom denna ram. Tanken med rambudget är att hålla den enkel 
och transparent med utrymme för kreativa lösningar i nämnd samt stort ansvarstagande för att 
budgeterat resultat för hela kommunen ska klaras. 

4. Försörjningsstöd ligger på ett eget budgetområde inom socialförvaltningen. Idag kan nämnden 
och kommunstyrelsen enkelt mäta och följa hur mycket försörjningsstöd som kommunen beta-
lar ut jämfört med budget.  

5. Att man i budget ska ange hur stor del som används till att bekämpa fattigdom är  svårt att ge-
nomföra då många av insatserna kan ha varaktiga, långsiktiga och indirekta effekter. Styrmo-
dellen för 2021 med angivna målbilder och Agenda 2030 ser till att perspektivet med fattig-
domsbekämpning integreras i hela verksamhetsstyrningen. 

6. Genom införande av analysseminarium enligt ny styrmodell har kommunfullmäktiges ledamöter 
deltagit i analys och framtagande av planeringsdirektiv. Det skedde den 15 januari 2020. 

7. Kommunledningskontoret kommer se över hur man på ett enkelt sätt kan redovisa föreningar-
nas bidrag och hur ofta man ska göra det. 

8. Om det finns behov av att veta vilken hyreskostnad föreningar har så föreslår kommunled-
ningskontoret att man begär ut dessa uppgifter. 

9. Denna frågan väljer förvaltningsorganisationen att avstå från att besvara då fullmäktiges presi-
dium självständigt bör ta ställning till förslaget. 
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Per-Arne Frisk föreslår i motion: 
 

1. att ramarna för alla budgetområden kompletteras med intäkter 
2. att statens välfärdssatsning/reglerings poster redovisas per budgetområde 
3. att övriga statsbidrag redovisas fördelade per budgetområde 
4. att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar eget budgetområde 
5. att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom (finns även i 

annan motion) 
6. att alla KF:s ledamöter inbjuds till kommunens budgetupptakt med professionerna (finns i an-

nan motion) 
7. att kommunens bidrag samt annat stöd till föreningar redovisas på hemsidan 
8. att motsvarande redovisas för föreningens hyresnivåer 
9. att en stående punkt ”allmänpolitisk debatt” införs på KF:s agenda 

 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne Frisk föreslår bifall till punkterna 1, 2 och 4 i kommunstyrelsens beredningsförslag. Frisk drar 
tillbaka punkten 3 i kommunstyrelsens beredningsförslag. 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens beredningsförslag i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per-Arne Frisk förslag och kommunstyrelsens förslog mot varandra och konstate-
rar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens beredningsförslag avseende 1, 2 och 4 
samt att punkten 3 dras tillbaka. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Hanterat i Kommunfullmäktige KS/2019:350 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk - Gör KF uppdraget enklare 
KS/2020:71 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Bifalla motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk föreslår i motion: 
 
Att vi öppnar en ”sida” där ledamöterna kan skriva in motionen, lämna erforderliga uppgifter så att 
motionen kan mottas av närmaste fullmäktigemöte. 
 
Att vi öppnar en ”sida” som läses av presidiet där Kf- ledamöterna kan skriva in sina förslag. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 februari 2020 § 23, remitterat 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 inne-
bär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven. 
 
I Timrå kommun arbetar vi ständigt med tydliga förbättringar. Redan 2010 ingick Timrå ett samarbete 
med andra kommuner i samverkan kring utveckling av e-tjänster. (Elektroniska tjänster eller e-Tjänster 
är tjänster som produceras och konsumeras i ett elektroniskt verktyg). I dagsläget har vi ca 55 e-tjänster 
som vi kan nyttja på vår hemsida, och dessa ökar fortlöpande. Däribland finns e-tjänst kopplad till 
medborgarförslag, lämna förslag eller synpunkter mm.  
 
Att upprätta en e-tjänst skulle vara ett enkelt och effektivt sätt för förtroendevalda att skriva och upp-
rätta motioner och skulle kunna vara ett alternativ till analoga motioner. E-tjänstverktyget skulle under-
lätta för motionären då hen skriver in förslaget i motionen direkt på Timrå kommuns hemsida och 
identifierar sig via Bank-Id. Motionerna som upprättas och inkommer till Timrå kommun behandlas 
redan nu alltid av kommunfullmäktiges presidium och därefter behandlas motionen på det närmast 
nästkommande kommunfullmäktige sammanträde, vilket motionären föreslår i sin motion.  
 
Det finns en stor samhällsnytta/medborgarnytta och flera fördelar när man använder våra e-tjänster 
jämfört med att använda pappersblanketter. Genom att använda kommunens e-tjänster innebär det 
förbättrad tillgänglighet, enklare och smidigare, snabbare hantering, man sparar tid, slipper begränsade 
öppettider och långa telefonköer.  
 
Verksamhetsmässigt skulle detta förfarande med en e-tjänst kopplat till motioner effektiviseras då han-
teringen av papper minskar, det förefaller sig då även bli kostnadseffektivt.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Laglighetsmässigt finns inget hinder i att upprätta en sådan e-tjänst då motionären identifierar sig via 
Bank-Id. Det ligger även i linje med projektet Timrå i framkant med obrutna flöden som pågår mellan 
år 2019-2021, där kommunen digitaliserar samtliga dokument/handlingar som går att digitalisera laglig-
hetsmässigt. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att bygga en e-tjänst att använda till att skriva och upprätta motioner 
och föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Motionären  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Val - Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2020:304 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Med entledigande av Björn ter Bruggen (C), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter Björn ter Bruggen (C), från och med 1 oktober 
2020. 
____ 
 
Ärendet 
Björn ter Bruggen har, den 13 augusti 2020, avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
samt i miljö- och byggnadsnämnden, och gäller från och med 1 oktober 2020. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare är valda proportionellt vilket innebär att inget 
fyllnadsval kommer att ske i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Motion från Per-Arne Frisk Timrå kommun bör anställa "Äldre-
omsorgsläkare" 
KS/2020:294 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk föreslår i motion, daterad den 6 augusti 2020; 
 
Att med uttalad vilja undersöka möjligheten att anställa ”äldreomsorgsläkare” 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar, den 19 augusti 2020, att föreslå kommunfullmäktige att re-
mittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Interpellation från Per-Arne Frisk angående nedlagd tid och kostnad för 
förslaget att genom bolagisering och spara skatt 
KS/2020:274 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk har, den 15 juni 2020, inkommit med rubr interpellation. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till socialnämndens ordfö-
rande för besvarande.  
 
Socialnämndens ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) har inkommit med svar och förklarar sig 
beredd att besvara interpellationen. 
 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrade sig Per-Arne Frisk och Maritza Villanueva Contreras 
(V). 
 
Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Per-Arne Frisk 

 
 
 

 

 

 


	Protokoll
	Kungörelse
	§ 125Sammanträdet öppnas
	§ 126Ajournering
	§ 127Anteckna närvarande
	§ 128Utse justerare
	§ 129Fastställa ärendelista
	§ 130Årsbudget för 2021 med plan för 2022-2023, revisionen
	§ 131Verksamhetsplan och budget 2021-2023
	§ 132Motionssvar - Komplett och öppen ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna
	§ 133Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk - Gör KF uppdraget enklare
	§ 134Val - Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden
	§ 135Motion från Per-Arne Frisk Timrå kommun bör anställa "Äldre-omsorgsläkare"
	§ 136Interpellation från Per-Arne Frisk angående nedlagd tid och kostnad för förslaget att genom bolagisering och spara skatt



