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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-27

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Alliancen 17:00-19.50

Beslutande

Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Mediarepr
Åhörare

Utses att justera

Jan-Christer Jonsson (S) och Björn Hellquist (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret onsdag den 1 mars 2017

Underskrifter

………………………………………………….
Mari Eliasson (S), ordförande

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Jan-Christer Jonsson, justerare

………………………………………………….
Björn Hellquist (L), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-02-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2017-03-02

Anslaget nedtas den
2017-03-24
Paragrafer
1-35

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder Måndag den 27 februari 2017 kl 17.00 i kommunhusets
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen).

Föredragningslista
1

Sammanträdet öppnas

2

Val av justerare

3

Fastställande av ärendelista

Beslutsärenden
4

Taxor och avgifter för 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund

5

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal för Kommuninvest

6

Reglemente för kommunstyrelsen

7

Reglemente för socialnämnden

8

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

9

Medelpads Räddningstjänstförbund - Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för
perioden 2016 - 2019

10 Ägardirektiv ServaNet AB
11 Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, aktieägartillskott och investeringsbelopp
12 Detaljplan för Område vid Böle, Kulltorp - ändring

Motionssvar
13 Motionssvar – Motion från Gudrun Molanders (L) - för samlad kraft för ökad trygghet i Timrå
kommun
14 Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) och Niklas Edén (C) - Närproducerad eller
ekologisk mat
15 Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) om att lära ut
svenska värderingar på SFI för att bättre integrera nyanlända i samhället
16 Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) - Utveckla en solenergikarta över Timrå
kommun
17 Motionssvar – Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur kommunens förebyggande
arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
18 Motionssvar - Motion från Folke Nyström (MP) om gång- och cykelväg över deltat
19 Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Inrättande av kommunalt lantmäteri i Timrå

1

Kungörelse
Medborgarförslag
20 Medborgarförslag - Begränsning av fyrverkerier

Valärenden
21 Länsstyrelsens röstsammanräkning för ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Heidi Jacobsen (V)

Anmälningsärenden
22 Motion från Robert Thunfors (T) - Möjlighet för kommunens anställda att få göra
bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader
23 Motion från Tony Andersson (M) - Synliggöra kommunens konstverk
24 Medborgarförslag - Bygga skyskrapa i Timrå – kommunstyrelsens beslut
25 Medborgarförslag - Renovering av Y:et - kultur- och tekniknämndens beslut
26 Medborgarförslag - Elstolpar till el och hybridbilar centralt i Timrå - kultur- och
tekniknämndens beslut
27 Revisionsrapport IT-Säkerhet
28 Revisionsrapport Beredskap för att möta ökade behov inom LSS
29 Revisionsrapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag
30 Revisionsrapport Granskning av inköpsprocessen
31 Jämförelsetal 2015

Timrå 2017-02-13

Mari Eliasson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 13 februari 2017 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§1

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på
kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga
tidningar.
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter,
vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§2

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Jan-Christer Jonsson (S) och
Björn Hellquist (L). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 1 mars 2017 kl
16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§3

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena: Motion – Timrå kommun måste ha en Träbyggnadsstrategi, avsägelse av uppdrag som ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och
Timrå Vatten AB, Per-Arne Frisk (S) samt entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
Sebastian Dahlqvist (V).
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ordföranden föreslog tillägg av ärendelistan med: Motion – Timrå kommun måste ha en Träbyggnadsstrategi, avsägelse av uppdrag som ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och
Timrå Vatten AB, Per-Arne Frisk (S) samt entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
Sebastian Dahlqvist (V).
Övriga ledamöter biföll förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§4

Taxor och avgifter för 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund
Dnr KS/2016:304
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna förändring av Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) uppräkningsfaktor för taxor och avgifter från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
2. Fastställa taxa för år 2017 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och
med den 1 mars 2017 med revidering av kopiering av allmänna handlingar, Enligt
Sundsvalls kommuns taxa för kopiering av allmänna handlingar fr o m 2009-02-09, antagen av kommunfullmäktige 1995-12-18, ersätts med Enligt Sundsvalls kommuns
taxa för kopiering av allmänna handlingar fr o m 2016-03-07, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-27.
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 11 november 2016 § 47, föreslagit att
respektive kommuner att förändra uppräkningsfaktorn för taxor och avgifter från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Efter anvisningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som föranleddes av prejudicerande dom, så ska respektive medlemskommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut
om taxor. Kommunallagen tillåter inte att kommunalförbund beslutar detta område.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-11-11
Tjänsteskrivelse 2016-11-03
Taxa
Protokollsutdrag till
Medelpads Räddningstjänstförbund
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§5

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal för Kommuninvest
Dnr KS/2016:282
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Timrå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari
2008(”Borgensförbindelsen”), vari Timrå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s(publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Timrå kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelse i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Timrå kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Timrå kommun den 4 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för
de fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk genetmot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförindelsen, alltjämt gäller.
3. Timrå kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Timrå kommun den 4 augusti 2011, vari Timrå kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Utse kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Andreaz
Strömgren att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
_____
Ärendet
Timrå kommun ingick i samband med inträdet i Kommuninvest(Kommuninvest i Sverige
AB) förbindelser och avtal visavi Kommuninvest. Avtalet om Borgensfördindelser gäller i 10
år och skall för fortsatt giltighet förnyas.
Av praktiska skär är det lämpligt att även regressavtalet och garantiavtalet förnyas vid samma
tidpunkt för samordning av avtalsperiod.
Ärendets tidigare behandling
KF 2007-11-26, § 98
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§6

Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:325
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 1 mars 2017.
2. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen, fastställd av kommunfullmäktige den 26 november 2012 § 152, fr o m den 1 mars 2017.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD) och
Fredrik Bernblom (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat nytt reglemente för kommunstyrelsen. Anledningen till det
nya reglementet är att det har skett ett stort antal förändringar inom kommunallagen sedan kommunallagen (1991:900) tillkom och som trädde i kraft 1992. Reglementet är därför totalt omarbetad.
Reglementet för kommunstyrelsen är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner och landstings
förslag.
Kommunfullmäktige har, den 28 november 2016 § 176, i budget- och verksamhetsplan 20172019, beslutat att överföra ansvaret för Integration (exkl EKB) från socialnämnden till kommunstyrelsen (AME). Att fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna
avtal med staten, har tillförts kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har, den 11 oktober 2016 § 214, uppdragit till miljö- och byggkontoret att
föreslå en ändring i kommunstyrelsens reglemente så att kommunstyrelsen har rätt att anta
planer som bedrivits enligt enkelt standardförfarande. Från miljö- och byggnadsnämnden har
ansvaret avseende detaljplaner därmed flyttats över till kommunstyrelsen. Förändringen är att
stryka: den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten i 2§.
Punkten 19. Detaljplaner, förutom detaljplaner som bedrivits enligt utökat förfarande, tillkommer i 7§ i reglementet.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) föreslår att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att överlåta
ansvaret till kommunfullmäktige när det gäller beslut om etablering av vindkraftsanläggningar.
Om inte återremissen vinner gehör föreslår Marcus Molinder att avslå kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på Marcus Molinder (SD) återremissförslag och bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först återremissförslaget under proposition avslag – bifall och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Ordföranden ställer därefter Marcus Molinders (SD) avslagsförslag mot Ewa Lindstrand (S)
bifallsförslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för styrelsen och övriga nämnder
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Författningssamlingen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§7

Reglemente för socialnämnden
Dnr KS/2016:331
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av socialnämndens reglemente, att gälla fr o m 1 mars 2017.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har, den 28 november 2016 § 176, i budget- och verksamhetsplan 20172019, beslutat att överföra ansvaret för Integration (exkl EKB) från socialnämnden till kommunstyrelsen (AME).
En ny skrivning är därför nödvändig till socialnämndens reglemente: att fullgöra kommunens
ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningsmodell fastställd 2016-0401.
Beslutsunderlag
Socialnämndens reglemente
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Författningssamlingen
Socialnämnden
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§8

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2016:311
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, att gälla fr o m 1 mars
2017.
_____
Ärendet
I augusti 2016 uppdrog kommunstyrelsen till undertecknad att bland annat ta fram ett förslag
som ökar effektiviteten utan att försämra rättssäkerheten för detaljplaneringen, KS 2016-08-23
§ 158.
Eftersom kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden hanterade planer under framtagandet blev svaret på uppdraget bland annat att en nämnd/styrelse skulle hantera detaljplanering fortsättningsvis. Svaret hanterades under kommunstyrelsen sammanträde i oktober och
ett nytt uppdrag beslutades: att föreslå reglementen så att kommunstyrelsen har rätt att anta
planer som bedrivits enligt standardförfarande. KS 2016-10-11 § 214.
När kommunstyrelsen får rätten att besluta om detaljplaner bör miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att nämndens beslutanderätt för detaljplaner tas bort.
Förändringar i miljö och byggnadsnämndens reglemente:
Allmänt
I hela dokumentet är ”skall” ändrat till ”ska”.
1§
I första stycket är följande ändrat:
”förutom detalj- och översiktsplanering” är tillagt
”Också” är ändrat till ”även”.
”Byggnadsväsendet” är ändrat till ”byggområdet”
I tredje stycket är ordet ”tillse” ändrat till: ”se till”.
2§
De första tre styckena är borttagna:
”Nämnden ska besluta beträffande antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas.
Nämndens befogenhet beträffande detaljplan innebär också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.
En förutsättning för nämndens befogenhet är att kommunstyrelsen inte har någon erinran
mot åtgärden och att planen/bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

9§
I sista meningen är ”arbetsutskott” ändrat till ”utskott”.
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Författningssamlingen
Miljö- och bygg
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§9

Medelpads Räddningstjänstförbund - Handlingsprogram för det
olycksförebyggande arbetet för perioden 2016 - 2019
Dnr KS/2017:23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anta handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2016-2019, Timrå kommun.
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbund, Direktionen, har i beslut, den 2016-12-09 § 52, godkänt
MRF:s handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för perioden 2016-2019 samt att
översända det för beslut också i Timrå kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag till
Medelpads Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 10

Ägardirektiv ServaNet AB
Dnr KS/2016:335
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna ägardirektiv för ServaNet AB.
____
Ärendet
Timrå kommun är delägare med ca 5% i det kommunalägda bolaget ServaNet AB. Övriga
delägare är Bergs Tingslags Elektriska AB, Härnösand Energi&Miljö AB, Ragunda kommun,
Sundsvall Elnät AB, Strömsunds kommun och Ånge kommun. ServaNet AB har av Stadsbacken AB fått ett uppdrag att utforma ett förslag till ägardirektiv. Ägarrepresentanterna har
träffats och utformat ägardirektivet som kommunfullmäktige bör godkänna som en del i förutsättningarna för kommunstyrelsen att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs
av delägt kommunalt bolag.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Jonathan Lundin (SD) föreslår att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta bort
punkten 4 avseende sekretess i ägardirektiven för ServaNet AB. Ewa Lindstrand (S) föreslår
avslag på Jonathan Lundin (SD) återremiss och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonathan Lundin (SD) återremissförslag under proposition avslag – bifall
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissförslaget röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 37 Ja-röster och
4 Nej-röster (Bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige
beslutar att avslå återremissförslaget.
Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD) och Fredrik Bernblom
(SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsen förslag under proposition avslag – bifall och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ServaNet AB 2016-12-20
Förslag på ägardirektiv för ServaNet AB
Protokollsutdrag till
ServaNetAB
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 11

Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, aktieägartillskott och investeringsbelopp
Dnr KS/2016:286
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2017för Midlanda Fastigheter AB med 1 550
tkr, som motsvarar Timrå kommuns ägarandel av bolagets budgeterade underskott för
2017.
2. Medge investeringsnivån 2017 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats
AB till totalt 13,7 mnkr
Ärendet
1. Villkorat aktieägartillskott
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från
EU-kommisionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommisionen
20160120 kan kommunen för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse finansiera budgeterat
driftunderskott för flygplatsen endast genom ett villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen
budget för Midlanda Fastigheter AB för 2017 finns ett driftunderskott att finansiera som uppgår till 1 550 tkr för Timrå kommuns. Det motsvarar kommunens ägarandel på 16% och i
kommunens ekonomiska planering finns aktieägartillkottet beaktat som en avsättning i balansräkningen.
2

Investeringsnivå

Det finns aktieägaravtal mellan ägarkommunerna för det gemensamma bolaget Midlanda Fastigheter AB, som äger dotterbolaget (db) Midlanda Flygplats AB till 100%. Aktieägaravtalet
gäller även i tillämpliga delat avseende på db. Enligt gällande aktieägaravtal ska investeringar
som överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Midlandabolagens budgeterade investeringar för 2017 beräknas till totalt 13,7
mnkr , varav Midlanda Fastigheter AB 4,9 mnkr och Midlanda Flygplats AB 8,8 mnkr. Tillsammans med investeringsnivån för 2015 och 2016 överstiger det gränsen om 15 mnkr.
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då
investeringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskäl

Ärendets tidigare behandling
Tjänsteskrivelse och protokoll KS 2016-12-06 §296, ärendet utgick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

Beslutsunderlag
Beslut i Kommunfullmäktige 2016-04-25 §78 punkt 2
Beslut i Kommunfullmäktige 2016-03-29,§ 40
Tjänsteskrivelse till Sundsvalls kommun kommunfullmäktige 2017-01-12
Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter AB
Sundsvalls kommun
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 12

Detaljplan för Område vid Böle, Kulltorp - ändring
Dnr KS/2017:27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anta detaljplanen.
____
Ärendet
Planområdet omfattar planlagt område för villabebyggelse kring Kulltorp norr om Norra Fagerviksvägen vid Böleängen. Planändringen syftar till att rätta till de redaktionella fel som
gjordes på plankartan när planen upprättades. Den gällande planens genomförandetid utgår
2024-07-10.
Planbeskrivning i gällande plan anger bl.a. att exploatören ansvarar för anläggandet av ny
lokalgata och vändplan med tillhörande VA-ledningar inom området. I samband med avstyckning av nya fastigheter planeras även anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning för lokalgata, vändplan och trädplanteringar med tillhörande ytor längs lokalgatan. Samtliga fastigheter inom planområdet förutsätts ingå i en samfällighetsförening som
kommer att ansvara för skötsel av lokalgator mm.
Enligt PBL så gäller att om kommunen bestämmer att huvudmannaskapet för de allmänna
platserna ska vara enskilt så ska det anges med en administrativ planbestämmelse. Vid antagandet av aktuell plan förbisåg kommunen att införa denna bestämmelse på plankartan. Det
har resulterat i att lantmäteriet inte haft möjlighet att bilda planerad gemensamhetsanläggning
med samfällighetsförening för lokalgatan.
I planändringen införs därför en bestämmelse om enskilt huvudmannaskap. Den ändrar även
bestämmelsen om takvinkel samt inför bestämmelse om hur nära man får bygga intill tomtgräns mot grannfastighet.
Planändring bedrivs enligt principerna för begränsat planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas så snart berörda fastighetsägare skriftligen godkänt åtgärden.
Planhandlingar har upprättats av arkitekt Hans-Erik Åslin på uppdrag av Miljö- och byggkontoret.
Protokollsutdrag till
Miljö och bygg
Exp

/

2017
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§ 13

Motionssvar - Gudrun Molanders (L) motion för samlad kraft för
ökad trygghet i Timrå kommun
Dnr KS/2016:218
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Återremittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
____
Ärendet
Gudrun Molander (L) har i motion, daterad den 20 september 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunen utreder vilka resurser som krävs, exempelvis fältassistenter, för att öka
tryggheten för boende i Timrå.
2. Varje förvaltning ska se över vad de kan bidra med för att trygga alla Timrås områden.
Kommunfullmäktige har antagit ”Folkhälsoprogram 2016-2019” där syftet är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. I kommunfullmäktiges beslut uppdras till berörda nämnder och förvaltningar att, i samband med årlig verksamhetsplanering beskriva egna insatser och åtgärder för att nå målen i programmet. I samband
med beslutet bildades även rådet för trygghet och hälsa som har till uppgift att bl.a. arbeta
med frågor av brottsförebyggande karaktär. I rådet diskuteras aktuella problemområden och
vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att komma till rätta med problemen.
I folkhälsoprogrammet anges som lokalt mål att kommunmedborgarna ska känna trygghet att
bo, vistas och arbeta i Timrå kommun. Som en del av det lokala målet anges fem olika delmål:
2. Lokal samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis
3. Minskat bruk av alkohol och droger
4. Ett aktivt arbete tillsammans med andra aktörer för att motverka skadegörelse
5. Trygghetsskapande åtgärder ska ingå i all samhällsplanering
6. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer
Kommunen har dessutom, efter antagandet av folkhälsoprogrammet, från nationellt håll ålagts
att jobba med frågor som gäller våldsbejakande extremism. Det arbetet är påbörjat.
Vi har idag:
1. En resurs på heltid som arbetar med samverkan mellan skola och socialtjänst
2. Familjeresurscenter (FRC) som arbetare med Lotsen – en mötesplats för föräldrar, råd
och stöd i föräldrarollen samt gruppverksamhet för de som separerat och vill ha hjälp
att bearbeta känslor och tankar (Barn i föräldrarnas fokus)
3. I samverkan med Timrå församling och studieförbundet Bilda genomförs generella
föräldrastödsaktiviteter i form av after work, föräldramässa mm. Även aktivitetshuset
Pangea arbetar aktivt mot föräldrar i Timrå.
4. Inför 2017 planeras tidigare insatser mot föräldrar när det gäller att jobba med den s.k.
Öckerömodellen (Alla vuxna ska vara överens).
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5. Tallnäsgruppen – arbetar aktivt för att öka tryggheten i Tallnäsområdet. Gruppen består av hyresgästföreningen, polisen, kultur- och fritidspersonal, räddningstjänsten, AB
Timråbo m.fl. Trygghetsvandringar har genomförts vid två tillfällen och påpekade
brister har åtgärdats.
6. Kommunen har också berikats med två områdespoliser i yttre tjänst som har till uppgift att öka tryggheten genom att vara synlig och delta i det brottsförebyggande arbetet. Redan under deras första vecka genomfördes en medborgardialog som kommer
att ligga till grund för det planerade medborgarlöftet och även det samverkansavtal
som ska upprättas mellan kommun och polis.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Gudrun Molander (L) och Björn Hellquist (L) föreslår att återremittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Marcus Molinder (SD) och Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall till motionen i sin helhet.
Ewa Lindstrand (S), Krister Håkansson (V), Jan-Christer Jonsson (S) och Per- Arne Frisk (S)
föreslår avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag – bifall och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissförslaget röstar Ja och den som bifaller återremissförslaget röstar Nej. Vid omröstningen
avgavs 24 Ja-röster och 17 Nej-röster (Bilägges protokollet).
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att återremittera, genom
minoritetsåterremiss, motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag kf 20160925 § 154
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2016
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§ 14

Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) och Niklas Edén
(C) - Närproducerad eller ekologisk mat?
Dnr KS/2016:149
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Bifalla motionen.
____
Ärendet
Anita Hellstrand (C) och Niklas Edén (C) har 2016-05-31 inlämnat en motion med följande
yrkanden:
1. Närproducerade livsmedel, vars ursprung följer svensk lagstiftning, ska vara krav vid
lokal upphandling för Timrå kommun.
2. Hänsyn ska tas till säsongsanpassade, lokalt odlade livsmedel, till exempel grönsaker
och potatis, genom delad upphandling.
3. Livsmedelssäkerhet, till exempel spårbarhet och certifierade livsmedel, ska tas i beaktande vid upphandling.
Enligt kommunens miljöplan ska till år 2020 minst 25 procent av centralt inköpta matvaror
vara ekologiska. Enligt motionen bör ordningen istället vara att kommunen i första hand ska
eftersträva inköp av närproducerade livsmedel, producerade enligt svensk lag. I andra hand
ska ekologiska produkter väljas. I motionen föreslås även som ytterligare krav vid upphandling
säsongsanpassade lokalt odlade livsmedel, transportavstånd, småskalighet, djur uppfödda enligt svensk djurskyddslagstiftning, uppdelade upphandlingar, etc.
Av kommunens upphandlingspolicy framgår att kommunen ska handla ekologiskt i de fall
priset inte är högre än för konventionella varor samt att andelen ekologiska varor ska öka successivt. Här kan således ekonomi hamna i konflikt med ekologiska ambitioner. Dessutom
råder oklarheter om hur ekologiska respektive närodlade produkter ska definieras.
I praktiken visar det sig finnas betydande hinder för att i stor skala prioritera närodlat. Till att
börja med måste man bestämma sig för vad som ska betraktas som ”nära”; Timrå kommun?
Medelpad? Västernorrland? Norrland? Sverige? Tar man utgångspunkten i Timrå kommun
finns för ett antal varor helt enkelt inom kommunens gränser inte den kapacitet som kommunen efterfrågar. Leverantörernas transportkapacitet räcker inte heller till för leveranser till
kommunens olika verksamheter eller skulle i vart fall göra dem olönsamma. Enda förutsättningen är att kommunen eller annan skulle inrätta en ”omlastningscentral” för dessa varor.
Vad gäller mindre volymer av vissa produkter, till exempel grönsaker, sker lokalt redan idag
sådana köp, ofta i närsamhället. Nuvarande avtalsvillkor är sådana att samtliga medverkande
enheter har rätt till fri handel av säsongens grönsaker och rotfrukter från valfri leverantör.
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Som framgått torde inte underlag finnas för att generellt genomföra mer storskaliga upphandlingar. Det hindrar inte att kommunen mycket gärna upphandlar från lokala leverantörer, dock
med de reservationer beträffande kapacitet med mera som ovan antytts.
Vad gäller spårbarhet och information om ursprung finns redan idag i gällande specifikation
för livsmedel tydliga krav i dessa avseenden.
Sammanfattningsvis finns i kommunen en ambition att så långt möjligt handla såväl närodlat
som ekologiskt. I vilken utsträckning detta kan ske beror i grunden på tillgången till och kostnaderna för sådana produkter.
Kommunledningskontoret bedömer mot denna allmänna bakgrund att kommunens nuvarande ambitionsnivå är väl avvägd.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Niklas Edén (C), Krister Håkansson (V), Ewa Lindstrand (S), Folke Nyström (MP) och Björn
Hellquist (L) föreslår att bifalla motionen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag
Motionssvar
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Anita Hellstrand
Niklas Edén
Exp

/

2017
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§ 15

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.45 - 18.55.
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§ 16

Motionssvar - Motion (SD) om att lära ut svenska värderingar på
SFI för att bättre integrera nyanlända i samhället
Dnr KS/2016:199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD, Ulf Lindholm (SD)
och Fredrik Bernblom (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motionen från (SD) om att lära ut svenska värderingar på
SFI för att bättre integrera nyanlända i samhället, till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Följande yttrande presenteras för oktobernämnden:
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.
I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. De timmar som finns
till förfogande för SFI är idag fulltecknade för att utföra det statliga uppdraget.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen. Krister Håkansson (V) föreslår avslag på
motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Votering begärs och genomförs med upprop

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen
röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 37 Ja-röster och 4 Nejröster (Bilägges protokollet).
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Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
KF § 148
Motion
Kursplan SFI
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Marcus Molinder
Exp

/

2017
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§ 17

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) - Utveckla en solenergikarta över Timrå kommun
Dnr KS/2016:162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. 1:a attsatsen i motionen anses besvarad.
2. 2:a attsatsen i motionen avslås.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus
Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD) och Fredrik Bernblom (SD) till
förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) har i motion, den 20 juni 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
1. Timrå kommun utvecklar en solenergikarta som tillgängliggörs för kommuninvånarna.
2. Kommunen utvecklar ett arbetssätt för att informera fastighetsägarna om deras
möjligheter till solenergiproduktion.
Samhällsenhetens redogörelse gällande motionen:
En solkarta kommer att finnas på Timrå kommuns hemsida från våren 2017. Det är projektet
SOLEY (Sol Energi i Västernorrland) som finansieras av Energimyndigheten, länets energikontor, länsstyrelsen och landstinget. Timrå kommun går tillsammans med övriga kommuner
in med arbetstid för att delfinansiera projektet.
Västernorrlands energikontor kommer tillsammans med kommunernas energi- och klimatrådgivare att sprida information om solkartorna genom seminarium, pressmeddelanden med
mera.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) och Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen i sin helhet.
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Information om projektet SOLEY.
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors
Samhällsenheten
Exp

/

2017
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§ 18

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och dess åtgärder vid utbrott
av smittsam sjukdom ser ut
Dnr KS/2016:72
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD)
och Fredrik Bernblom (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Marcus Molinder (SD) har i motion, den 19 februari 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att ta fram – eller använda en redan framtagen informationspärm – för distribution (gärna
digitalt) till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i kommunen, om
privilegiet som finns att få genomgå gratis hälsokontroll, för att få fler människor än idag (för
närvarande mindre än hälften av alla) att genomgå den.
Att utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn
genomgå den kostnadsfria hälsoundersökning, som erbjuds innan barnet inträder i skolan.
Att utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom (ex TBC) i
någon av kommunens skolor eller förskolor ser ut.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har i yttranden avslagit motionen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen. Krister Håkansson (V) föreslår avslag på
motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
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Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2017
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§ 19

Motionssvar - Motion från Folke Nyström (MP) om gång- och cykelväg över deltat
Dnr KS/2015:231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
_____
Ärendet
Folke Nyström (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om gång- och cykelväg över deltat. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden
för yttrande.
Förvaltningen har i särskild skrivelse yttrat sig över motionen och föreslår att motionen avslås.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2016-12-01 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Folke Nyström (MP), Robert Thunfors (T) och Niklas Edén (C) föreslår att återremittera
motionen för att motionen inte behandlats fullständigt då frågan om eventuella stats- eller
andra bidrag till anläggande av föreslagen GC-väg inte besvarats. Utredningen har också utgått
ifrån att GC-vägen ska kunna underhållas med stora maskiner. Miljöpartiet vill framhålla att
ett alternativ med enklare broar och vägar som avses underhållas/snöröjas med lättare markiner, typ fyrhjuling, bör utredas.
Ewa Lindstrand (S), Jan-Christer Jonsson (S)och Krister Håkansson (V) föreslår avslag på
återremissförslaget och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag – bifall och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissförslaget röstar Ja och den som bifaller återremissförslaget röstar Nej. Vid omröstningen
avgavs 30 Ja-röster och 11 Nej-röster (Bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed
att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Mot beslutet reserverar sig Folke Nyström (MP), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L), David Wallin (L), Niklas Edén (C)
och Anita Hellstrand (C) till förmån för eget förslag.
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition avslag – bifall och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Remiss – Motion från Folke Nyström (MP) om gång- och cykelväg över deltat
Yttrande från förvaltningen
Protokollsutdrag KTN 2016-12-01 §99
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Folke Nyström
Exp

/

2017
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§ 20

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Inrättande av
kommunalt lantmäteri i Timrå
Dnr KS/2016:228
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
_____
Ärendet
Robert Thunfors (T) har i motion, den 3 oktober 2016, föreslagit kommunfullmäktige att inrätta ett kommunalt lantmäteri i Timrå. Kommunledningskontoret har granskat förslaget dels
med utgångspunkt i kommunens vision och mål om Norrlands bästa företagsklimat och
Proffs på service, dels med utgångspunkt i lagen om kommunal lantmäterimyndighet
(1995:1393). Förutsättningarna för att beviljas ett lokalt lantmäteri är litet och andra åtgärder
bör istället prioriteras för att säkerställa en fungerande lantmäterimyndighet och därmed
främja kommunens tillväxt- och servicemål. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har, den 14 oktober 2016, föreslagit kommunfullmäktige att
remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Robert Thunfors (T) föreslår avslag på motionen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Robert Thunfors
Exp

/

2017
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§ 21

Medborgarförslag - Begränsning av fyrverkerier
Dnr KS/2016:333
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå medborgarförslaget.
_____
Björn Hellquist (L) och Gudrun Molander (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T) och Monica Åberg (T) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om att tidsbegränsa användningen av fyrverkerier, modell Ånge kommun samt att tydligt informera om fyrverkeriernas många nackdelar och propagera för andra alternativ som är oskadliga och miljövänligare.
Det är i ordningslagen som anordnande av fyrverkeri regleras. Den som vill använda fyrverkerier kan
behöva tillstånd från polisen. Av 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) framgår att pyrotekniska varor
inte får användas utan tillstånd av polismyndighet om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.
Det finns således inget förbud mot fyrverkerier i lagen och inte heller något generellt tillståndskrav
för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom och i sådana fall söka tillstånd hos polisen för fyrverkeriet.
Ärendets tidigare behandling
Miljö- och byggnadsnämnden har, den 12 december 2016 § 166, beslutat föreslå kommunen att avslå
medborgarförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden anser att störningen från fyrverkerier bedöms
som ringa och nämnden bedömer därför att fyrverkerier inte innebär en olägenhet för människors
hälsa eller risk för miljön.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Björn Hellquist (L) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till medborgarförslaget. Ewa Lindstrand
(S) föreslår avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2016-12-12 § 166
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 22

Länsstyrelsens röstsammanräkning för ny ledamot i kommunfullmäktige efter Heidi Jacobsen (V)
Dnr KS/2016:260
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen.
2. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Heidi Jacobsen (V) har i skrivelse, den 1 november 2016, avsagt sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige i Timrå.
Länsstyrelsen har, den 7 december 2016, genom röstsammanräkning utsett Eduardo Villanueva Pinto (V) som ny ledamot och Sebastian Dahlqvist (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m den 14 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Länsstyrelsens röstsammanräkning
Protokollsutdrag till
Valda
Matrikeln
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 23

Motion från Robert Thunfors (T) - Möjlighet för kommunens anställda att få göra bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader
Dnr KS/2016:334
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) har i motion, den 19 december 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att kommunens inför möjlighet till bruttolöneavdrag enligt motionens intentioner.
Att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett regelverk kring bruttolöneavdrag.
Beslutsunderlag
Motion
Minnesanteckningar presidiet
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 24

Motion från Tony Andersson (M) - Synliggöra kommunens konstverk
Dnr KS/2017:20
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande.
____
Ärendet
Tony Andersson (M) har i motion, den 19 januari 2017, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att man ser över möjligheten att skapa en konstutställning detta år 2017.
Att man utreder möjligheten till skapande av feriearbete för denna utställning.
Att man ger i uppdrag att utreda möjligheten till att försälja en del av kommunens konstverk.
Beslutsunderlag
Motion
Minnesanteckningar presidiet
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 25

Medborgarförslag från Börje Sallin - Bygga skyskrapa i Timrå kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2016:208
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Börje Sallin föreslår att kommunen ska bygga en skyskrapa eftersom det är många som står i
bostadskö. Samhällsenheten lämnar följande synpunkter och kommentarer på förslaget.
”En skyskrapa är ett kontinuerligt beboeligt fristående höghus som är betydligt högre än omgivande byggnader. Ordet syftar på att byggnaden tycks så hög att den "skrapar vid skyn”.”
(Wikipedia). Med de höghus som finns i Timrå torde det behövas ett hus på minst 15-20 våningar för att det ska kallas för en skyskrapa.
Det är ingen primär angelägenhet för en kommun att bygga och finansiera bostäder, däremot
har kommunen ett ansvar för bostadsförsörjningen för olika grupper i samhället. Det sker
bland annat inom ramen för kommunala översikts- och detaljplaner där olika markområden
kan redovisas som lämpliga för bostäder, men där uppförandet av bostäder sker av andra aktörer. Kommunen kan även initiera byggandet av hyresrätter via det allmännyttiga bostadsföretaget Timråbo.
För närvarande pågår planering för att bygga ett höghus vid Köpmangatan och eventuellt ett
vid Vivstavägen. Men det handlar om höghus med maximalt ca 8 våningar.
Inom kommunen finns mark som är lämpliga för nya bostäder. Det är positivt om externa
exploatörer är intresserade av att bygga bostäder. Om någon exploatör vill bygga en skyskrapa
i Timrå får kommunen pröva föreslagen lokalisering utifrån olika aspekter. I centrala Timrå
kan planändringar krävas. Inom näringslivskontoret finns personella resurser avsatta för att få
externa aktörer intresserade av att bygga bostäder i kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Medborgarförslaget behandlades i kommunfullmäktiges presidium den 9 september 2016.
Kommunstyrelsen har, den 22 november 2016 § 272, avslagit medborgarförslaget med motivet att det inte är ett kommunalt ansvar att bygga bostäder samt anmält ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 26

Medborgarförslag - Renovering av Y:et - kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2016:257
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 26 oktober 2016 § 87, avslagit medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kultur- och tekniknämndens beslut
Minnesanteckningar presidiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 27

Medborgarförslag - Elstolpar till el och hybridbilar centralt i Timrå
- kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2016:258
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 26 oktober 2016 § 88, bifallit medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 28

Revisionsrapport IT- Säkerhet
Dnr KS/2016:84
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Deloitte AB har på revisionens uppdrag genomfört en granskning av IT-säkerhet i kommunen. Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen avseende ITsäkerhetsarbetet är tillräcklig.
Ärendets tidigare behandling
Revisionen önskar svar senast den 11 april 2016.
Kommunledningskontoret har i skrivelse avgett yttrande.
Kommunstyrelsen har, den 5 april 2016 § 75, återremitterat ärendet för utförligare svar.
Kommunstyrelsen har, den 22 november § 268, avgett yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 29

Revisionsrapport Beredskap för att möta ökade behov inom LSS
Dnr KS/2016:237
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Timrå kommun har Deloitte granskat beredskapen för att möta ökade behov inom LSS verksamheten. Syftet med granskningen är att
bedöma om socialnämnden har en tillräcklig beredskap för att kunna hantera ökade behov
inom LSS.
Revisionen önskar svar av socialnämnden senast den 12 december 2016.
Socialnämnden har, den 16 november 2016 § 142, avgett svar till revisionen.
Kommunstyrelsen har, den 10 januari 2017 § 25, lag anmälan till handlingarna samt anmält
ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 30

Revisionsrapport - Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag
Dnr KS/2016:278
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Timrå kommuns kommunrevision har genomfört en granskning av ägarstyrningen i kommunens bolag. Syftet med granskningen har varit att undersöka förutsättningar och på vilket sätt
ägarstyrningen utövas.
Sammantaget har kommunrevisionen bedömt att formerna för ägarstyrningen i kommunens
bolag ger förutsättningar för en ändamålsenlig styrning. Kommunrevisionen bedömer dock att
den interna kontrollen behöver förbättras. Kommunrevisionen har lämnat ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
Deloittes rapport ”Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag, Timrå kommun”,
2016-11-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 31

Revisionsrapport Granskning av inköpsprocessen
Dnr KS/2016:238
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Timrå kommun har Deloitte granskat inköpsprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig.
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden senast den 12
december 2016.
Kommunstyrelsen har, den 10 januari 2017 § 8, avgett yttrande till revisionen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 32

Rapport - jämförelsetal 2015
Dnr KS/2016:283
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Deloitte har i skrivelse, den 15 november 2016, på uppdrag av kommunens revisorer sammanställt en rapport med jämförelsetal för år 2015. Jämförelserna görs för att få grepp om hur
kommunens verksamheter förhåller sig till motsvarande verksamheter i andra kommuner.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 6 december 2016 § 298, beslutat att lägga anmälan med godkännande till handlingarna samt anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 33

Motion från Stefan Dalin (S) - Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi
Dnr KS/2017:58
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Stefan Dalin (S) har i motion, daterad 9 januari 2017, föreslagit kommunfullmäktige besluta att
kommunen ska ta fram samt anta en träbyggnadsstrategi.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 34

Val - Avsägelse av uppdrag som ombud i Mitt Sverige Vatten &
Avfall AB och Timrå Vatten AB Per-Arne Frisk (S)
Dnr KS/2017:67
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra till socialdemokraterna att nominera nytt ombud till Mitt Sverige Vatten & Avfall AB
och Timrå Vatten AB för tiden t o m 2018-12-31.
____
Ärendet
Per-Arne Frisk (S) har i skrivelse, den 20 februari 2017, avsagt sig uppdrag som ombud i Mitt
Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Socialdemokraterna
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

§ 35

Val - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Sebastian
Dahlqvist (V)
Dnr KS/2017:71
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Med entledigande av Sebastian Dahlqvist (V), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Sebastian Dahlqvist (V).
___
Ärendet
Sebastian Dahlqvist (V) har, den 21 februari 2017, avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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