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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Timrå kommunhus Alliancen 17:00-21.00

Beslutande

Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Yvonne Westerlund, ekonomichef
Mediarepr
Åhörare

Utses att justera

Roger Öberg (S) och Henrik Sendelbach (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret onsdag den 14 juni 2017

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Roger Öberg (S), justerare

………………………………………………….
Henrik Sendelbach (KD), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-06-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2017-06-14

Anslaget nedtas den
2017-07-07
Paragrafer
87-120

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 12 juni 2017 kl 17.00 i kommunhusets lokal
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen).
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1
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Beslutsärenden
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Uppdrag om utredning avseende nämnders politiska sammansättning, arvoden och
fullmäktiges sammanträdestider
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7
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8

Investeringsnivå 2017 AB Timråbo för godkännande enligt underställningsplikt

9

Handläggning och tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst

10 Bildande av ny bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen
11 Detaljplan för Vivsta 3:11 m fl, flerbostadshus i Timrå centrum
12 Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
13 Årsredovisning 2016 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
14 Reglemente för kommunstyrelsen
15 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
16 Reglemente för kultur- och tekniknämnden
17 Reglemente för socialnämnden
18 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Motionssvar
19 Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) Förbättra kommunikationen med
demenspatienter som inte har svenska som modersmål
20 Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) Samlad kraft för ökad trygghet i
Timrå kommun
21 Motionssvar - Motion från Tony Andersson (M) - Synliggöra kommunens konstverk
22 Motionssvar - Motion från Lotta Borg (T) och Robert Thunfors (T) Åtta punkter
för bättre mat till de äldre i Timrå
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Kungörelse
Valärenden
23 Fyllnadsval som ersättare i valnämnden efter Lars-Erik Byström (S)

Anmälningsärenden
24 Medborgarförslag - Gång- och cykelväg mellan Y-et och Deltabron - Kultur- och
tekniknämndens beslut
25 Medborgarförslag - Alla människor (de som har en god man) som har ett arbete eller
pension får ett lönebesked varje månad - Kommunstyrelsens beslut
26 Medborgarförslag - Införande av busskort "100-lapp" för pensionärer Kommunstyrelsens beslut
27 Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt
28 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
29

Motion från Marcus Molinder (SD) om att skapa en demokratiberedning i Timrå
kommun

Timrå 2017-05-30

Mari Eliasson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 30 maj 2017 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 87

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
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 88

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Roger Öberg (S) och Henrik
Sendelbach (KD). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 14 juni 2017 kl
13.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 89

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg i ärendelistan med: Motion från Robert Thunfors (T) Avlasta rektorns administrativa börda, Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i
kultur- och tekniknämnden samt nämndeman i Sundsvalls Domsaga Camilla Gissberg (S)
samt fyllnadsval efter Fredrik Bernblom (SD) socialnämnden.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med: Motion från Robert Thunfors (T)
Avlasta rektorns administrativa börda, Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och tekniknämnden samt nämndeman i Sundsvalls Domsaga Camilla Gissberg
(S) samt fyllnadsval efter Fredrik Bernblom (SD) socialnämnden.
Övriga ledamöter svarar ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 90

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-18.00 för information om Tryggheten i Timrå av
Polisen Josef Wiklund. Ulrika Sahlin från Samordningsförbundet informerar om verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 91

Uppdrag om utredning avseende nämnders politiska sammansättning, arvoden och fullmäktiges sammanträdestider
Dnr KS/2017:182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Återremittera ärendet till presidieträffen för utredning av den politiska organisationen.
____
Ärendet
Under mandatperioden uppstår ofta diskussioner om gällande regelverk för arvode, nämndsammansättningar och sammanträdestider. En bra princip är att försöka hålla sig till samma
spelregler inom en mandatperiod, men att utreda frågor och förslag som dykt upp inför nästa
mandatperiod.
Kommunfullmäktiges presidium har noterat att det finns synpunkter och förändringsförslag
vad gäller antalet ledamöter med ersättarer i nämnderna, arvodesregler inkluderat ersättarnas
ersättning och när fullmäktige ska sammanträda (på kvällar eller dagtid). Presidiet vill därför
föreslå att kommunstyrelsen samlat utreder frågan och presenterar slutsatserna
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan på presidieträff 2014-04-12 och uppdragit till kommunchefen att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i juni 2017.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Tony Andersson (M) föreslår bifall till förslaget med tillägg: Att man utreder fördelningen av
mandatstöd och grundstöd till partierna.
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till förslaget med tillägg att utreda den politiska organisationen. Om inte tilläggsyrkandet vinner gehör föreslår Thunfors att återremittera, genom minoritetsåterremiss, ärendet för utredning av den politiska organisationen.
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till förslaget och avslag på Tony Andersson (M) tilläggsyrkande och Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande och återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition avslag-bifall och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

Votering begärdes och genomfördes med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissyrkandet röstar Ja och den som bifaller återremissyrkandet röstar Nej.
Vid omröstningen avges 24 Ja-röster och 16 Nej-röster (bilägges protokollet). Ordföranden
konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla återremissyrkandet.
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 92

Tertialrapport jan-april 2017 Timrå kommun
Dnr KS/2017:131
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar.
2. Överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens
oförutsedda.
____
Tony Andersson (M), Marcus Sjöström (M), Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L), David
Wallin (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus Molinder (SD),
Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Glenn Westling (SD), Niklas Edén (C), Anita
Hellstrand (C), Henrik Sendelbach (KD), Zofia Henriksson (M), reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
____
Ärendet
Kommunens ekonomiska resultat efter tertial 1 uppgår till 26,6 (25,1 ifjol) mnkr jämfört med
7,3 mnkr i budget. Det beror framförallt på aktiviteter som ska kommer att genomföras senare under året samt en del vakanser.
Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 7,5 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 13,5 mnkr. Den helårsprognosen inkluderar 3 mnkr för KS oförutsedda behov.
De övergripande målen för god ekonomisk hushållning visar att det finns områden att fokusera på för att uppnå målen vid årets slut. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns
möjligheterna att styra och leda verksamheterna mot uppsatta mål.
Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som finns efter
tertial 1. Det ligger i linje med det arbetssätt som kommunen har infört med att planera utifrån
kommande behov, med antaganden om pris och volym. Det här sättet att arbeta medför ett
manövreringsutrymme för politiken att styra mot uppsatta mål. Därmed kvarstår även KS
medel för oförutsedda händelser med 3 mnkr.
Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

Styrelse/nämnd

Prognos
1 jan - 31 dec
Netto

Kommunstyrelse, totalt
* Kommunledningskontor
* Näringslivskontor
* Arbetsmarknadsenhet
* Samhällsenhet
* Oförutsedda behov
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och tekniknämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Revision
Socialnämnd
Finansförvaltning

-87 928
-50
-14
-14
-5
-3

902
132
044
850
000

SUMMA

-453
-82
-11
-1
-372
1 022
13

309
643
255
100
741
495
519

Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ewa Lindstrand (S) och Jan-Christer Jonsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag
att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade
nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till
kommunstyrelsens oförutsedda.
Tony Andersson (M), Marcus Molinder (SD), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L),
Niklas Edén (C), Robert Thunfors (T) föreslår att lägga rapporten till handlingarna. Budgeten
som är fastställd av KF nov-2016 för innevarande budgetår ska gälla för samtliga nämnder.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från
finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per den 30 april 2017
Ekonomisk rapport från varje nämnd
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 93

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.50-19.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 94

E.ON Värme AB Försäljning av aktier
Dnr KS/2017:155
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Sälja hela kommunens aktieinnehav på 172 st A-aktier och 100 st B-aktier i E.ON
Värme Timrå AB till E.ON Värme Timrå AB för 10,5 mnkr per 30 juni 2017.
2. Ingå ett samverkansavtal med E.ON Värme Timrå AB.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överlåtelseavtal avseende aktier i E.ON Värme Timrå AB org nr 556400-7465 samt samverkansavtal mellan Timrå kommun och E.ON Sverige AB.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T) och Monica Åberg (T) till
förmån för eget förslag.
____
Ärendet
E.On Värme AB har kontaktat Timrå kommun för att de vill förvärva samtliga Timrå kommuns aktier i E.ON Värme Timrå AB. De har lämnat ett bud på 10,5 mnkr. Kommunens
ägarandel uppgår till 9,1%. Budet innebär att kommunen avstår vinstutdelning för 2016 och
2017. Budet har föregåtts av en köpeskillingsberäkning enligt enterprise value. Budet har sedan justerats till ett högre belopp.
Kommunen har tagit fram en egen företagsvärdering genom Valuation Företagsvärderingar
som har kommit fram till att bolagets beräknade värde uppgår till 70 mnkr baserat på finansiell information från åren 2009-2015. Det motsvarar 6,4 mnkr för en ägarandel på 9,1%. Till
den beräkningen tillkommer utdelning från 2016 och halva 2017, vilket beräknas till ca 1,2
mnkr. Totalt alltså 7,6 mnkr.
Det bokförda värdet på aktieinnehavet är 272 tkr. Ur ett finansiellt perspektiv bidrar försäljningen till kommunens ekonomiska resultat 2017 med 10 228 tkr.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) föreslår att 1. Avslå kommunstyrelsens förslag och uppdrar till kommunstyrelsen att inleda förhandling att köpa EON s aktier. 2. Avslå kommunstyrelsens förslag och
inleda nya förhandlingar för att få ett bättre pris.
Tony Andersson (M), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till punkterna 1-3
samt ett tilläggsyrkande: Att överskottet från försäljningen av EON aktierna öronmärks för
upprustningen av Y-et och intilliggande område.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

Robert Thunfors (T) föreslår i ett tilläggsyrkande att samverkansavtalet gäller tills vidare och
kan endast sägas upp om båda parterna är överens.
Ewa Lindstrand (S) och Krister Håkansson (V) föreslår bifall till punkterna 1-3 samt avslag på
Tony Anderssons (M) tilläggsyrkande och Robert Thunfors tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Robert Thunfors (T) förslag 1 och 2 mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslag 1 som blir motförslag till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Robert Thunfors (T) förslag 1 mot
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter Tony Anderssons (M) tilläggsyrkande under proposition avslag –
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer slutligen Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande under proposition avslag –
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert
Thunfors (T) tilläggsyrkande röstar Ja och den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej.
Vid omröstningen avges 37 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Robert Thunfors (T) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Förvärvsbrev
Överlåtelseavtal
Samverkansavtal
Köpeskillingsberäkning
Företagsvärdering från Valuation
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 95

Delägarskap Inera AB
Dnr KS/2017:112
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem ) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna aktieöverlåtelseavtal och anslutningsavtal.
Ärendet
Samtliga kommuner erbjuds att förvärva aktier i Inera AB som har breddat sin verksamhet till
att även omfatta kommunerna och närmat sig SKLs arbete med digitaliserad verksamhetsutveckling. Tidigare har Inera AB arbetat med utveckling av e-hälsa. Genom delägarskap får
kommunen möjlighet till en stark samarbetspartner som kan driva kommunernas digitalisering
i framtiden. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav
och upphandlingar. Det blir även möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående
upphandling. Kommunen kommer genom aktieförvärvet att delta vid ägarråd och årsstämma.
Förvärvet finansieras genom egna tillgångar och bokförs som en finansiell anläggningstillgång.
Beslutsunderlag
1. Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
2. Sammanfattning Inera AB
3. Aktieöverlåtelseavtal
4. Anslutningsavtal
5. Aktieägaravtal
6. Bolagsordning
7. Ägardirektiv
8. Årsredovisning Inera AB 2015
9. Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchef och ekonomichef KLK
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-12

§ 96

Investeringsnivå 2017 AB Timråbo för godkännande enligt underställningsplikt
Dnr KS/2017:169
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna AB Timråbos investeringsnivå för 2017 på 26 mnkr.
2. Godkänna AB Timråbos begäran om särskild investering på 70 mnkr för att bygga
flerbostadshus mellan åren 2017 – 2019.
____
Ärendet
Enligt ägardirektivet för AB Timråbo ska kommunfullmäktige godkänna större investeringar
överskridande 20 mnkr. Det regleras under punkt 10 underställningsplikt.
För 2017 är investeringsbudgeten på ca 26 mnkr. Utöver detta ska AB Timråbo bygga flerbostadshus på Köpmangatan och den investeringen beräknas till max 70 mnkr. AB Timråbo har
ansökt om ett så kallat Grönt lån från Kommuninvest.
Beslut om att genomföra nyproduktion på Köpmangatan om detaljplanen tillåter har tagits av
AB Timråbos styrelse på styrelsemötet i april 2017.
Investeringen bidrar till att uppnå ett av kommunens övergripande mål för god ekonomisk
hushållning när det gäller att matcha utbudet av bostäder med efterfrågan av attraktiva bostäder. Investeringen finansieras med lån från kommunkoncernens kreditgivare, Kommuninvest.
Konsekvensen för kommunen är att det totala låneutrymmet från Kommuninvest krymper
för kommunkoncernen. Nuvarande totala låneskuld från Kommuninvest uppgår till ca 520
mnkr, vilket utgör ca hälften av totala låneutrymmet från den kreditgivaren. Kommande
amorteringar ökar låneutrymmet igen. Bedömningen är att låneutrymmet ändå räcker för
kommande investeringar för kommunen.
Beslutsunderlag
Begäran från AB Timråbo
Sammanträdesprotokoll AB Timråbo 2016-12-12, antagande av budget 2017.
Sammanträdesprotokoll AB Timråbo 2017-04-27, starta nybyggnation
Ägardirektiv AB Timråbo
Vision 2025
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 97

Handläggning och tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst
Dnr KS/2017:81
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst förs över till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2018-06-01.
2. Uppdra till kommunchefen att genomföra förändringen enligt tidsplan.
____
Ärendet
Kommunerna ansvararar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och om
det finns särskilda skäl, t.ex. arbetsresor, mellan kommunen och en annan kommun. En
kommun kan efter överenskommelse överlåta huvudmannaskapet och därmed myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten. Har en kommun
överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten för
dessa uppgifter. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret för att anordna färdtjänst för
sina kommuninvånare.
Sommaren 2018 kommer en av färdtjänsthandläggarna att gå i pension och istället för att nyrekrytera kan det vara lämpligt att överlåta myndighetsutövningen till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (KTM). Även Kramfors kommun planerar att överlämna myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst och sedan tidigare har Ånge kommun överlåtit
dessa uppgifter till KTM. Fördelen med att centralisera myndighetsutövningen är att besluten
blir likvärdiga i länet och att personalbemanning under sjukdom och semestrar fungerar bättre
med fler personer i en arbetsgrupp. Timrå kommun har i dagsläget 0,75 % tjänst fördelat på
två personer vilket är sårbar vid sjukdom och semestrar. För att klara personalbemanningen
på ett bra sätt behövs större enheter än Timrå kommun och därför bör färdtjänsten överlämnas till KTM.
Beslutsunderlag
Utredning färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggning
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Eva Brentel
Ingrid Hassel
Kommunchef
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§ 98

Bildande av ny bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen
Dnr KS/2017:146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av
Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr,
2. Godkänna att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,
3. Godkänna att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,
4. Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring)
om 1 000 000 kr,
5. Godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods
Västernorrland AB,
6. Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods
i Västerbotten AB (under namnändring),
7. Godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar beslutar anta dem.
____

Ärendet
För att stärka bussgodsverksamheten i de fyra nordligaste länen föreslås en sammanslagning av bussgods i
Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Bussgods är en regionalpolitisk fråga
och en viktig samhällsservice men bedrivs på affärsmässiga grunder. Att förändra strukturen Bussgods
Västernorrland AB och skapa en större marknad med samordningseffekter är nödvändigt för att säkerställa
bolagets överlevnad på längre sikt. Bedömningen är att sammanslagningen inte kommer att påverka kommunerna. I dagsläget kommer det intäkter från Bussgods till kollektivtrafiken som ersättning för utförda
transporter. Sammanslagningen innebär inget ekonomiskt tillskott från länets kommuner utan insatsen till
det nya bolaget tas från det kapital som finns i Bussgods.
Kommunledningskontoret bedömer att det inte påverkar kommunen negativt och tycker att förvärvet är
en tillgång för länet.
Beslutsunderlag
Utredning gemensam bussorganisation i Norrland
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns missiv
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
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§ 99

Detaljplan för Vivsta 3:11 m fl, flerbostadshus i Timrå centrum
Dnr KS/2017:161
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anta rubricerad detaljplan enligt PBL 5:27.
____
Ärendet
Efterfrågan på bostadslägenheter i centrala Timrå har ökat under de senaste åren. För att svara
upp på denna efterfrågan har ett planförslag som möjliggör ett flerbostadshus på fastigheten
Vivsta 3:11 arbetats fram. Planförslaget möjliggör att en byggnad om lägst fyra våningar och
högst åtta våningar ska kunna byggas på platsen. Initiativtagare till planförslaget är AB Timråbo.
Planprocessen har skett enligt reglerna för ett utökat förfarande då det allmänna intresset för
projektet bedömts som stort. Under samråd och granskning har det inkommit synpunkter
som föranlett ändringar i planförslaget avseende bulleråtgärder, dagvatten, kompletterande
markanvändning och storlek på planområdet.
Inför antagandet av planförslaget finns det kvarstående synpunkter från sakägare som inte
tillgodosetts. Detta gäller höjden på huset och kulturmiljö. Från myndigheter har Länsstyrelsen och Trafikverket sett svårigheter med bullersituationen inom planområdet. Samtal har
skett med Länsstyrelsen efter granskningen och planförslaget bedöms med tillägget att en gemensam uteplats ska anordnas uppfylla reglerna från förordningen (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader.
Ärendets tidigare behandling
Beslut om samråd i KS 2016-12-06 §287
Beslutsunderlag
Vision 2025
Plankarta
Planbeskrivning
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
AB Timråbo
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§ 100

Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Dnr KS/2017:132
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisionsberättelsen, daterad 28 april 2017, bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamheten år 2016.
____
Jan-Christer Jonsson (S) och Anita Hellstrand (C) deltar ej i handläggningen eller beslutet på
grund av jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Jan-Christer Jonsson (S).
____
Ärendet
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och
översiktlig granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2016. Revisorerna
har, den 28 april 2017, beviljat förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Protokollsutdrag till
Revisionen
Samordningsförbundet
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 101

Årsredovisning 2016 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Dnr KS/2017:118
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisionsberättelsen, daterad 6 april 2017, bevilja direktionen samt de enskilda
förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
____
Peter Persson (S) och Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av
jäv. Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Peter Persson (S).
____
Ärendet
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2016. Revisorerna har, den 6 april
2017, tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2016.
Beslutsunderlag
Åsredovisning
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kollektivtrafikmyndigheten
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§ 102

Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2017:127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag.
1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen.
2. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen fastställt av kommunfullmäktige 27 februari 2017 § 6.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen har, den 2 februari 2017 § 48, beslutat att överföra nedanstående beslutanderätt från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen varav reglementet behöver
ändras. Reglementet för kommunstyrelsen är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner och
landstings rekommendationer.
Kommunstyrelsen ska besluta enligt fastighetsbildningslagen beträffande:
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, dock endast i annat fall än vad som bestäms av
kommunstyrelsens reglemente vid köp och försäljning av mark.
Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser.
Kommunstyrelsen ska besluta beträffande rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
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§ 103

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2017:126
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med ändring i 15 § om justering: Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter.
2. Upphäva reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställt av kommunfullmäktige 27 februari 2017 § 8.
Ärendet
Kommunstyrelsen har, den 2 februari 2017 § 48, beslutat att överföra nedanstående beslutanderätt från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen varav reglementet behöver
ändras. Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden är även ändrat utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendationer samt för att överensstämma med övriga nämnders
reglementen.
Kommunstyrelsen ska besluta enligt fastighetsbildningslagen beträffande:
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, dock endast i annat fall än vad som bestäms av
kommunstyrelsens reglemente vid köp och försäljning av mark.
Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser.
Kommunstyrelsen ska besluta beträffande rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp
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§ 104

Reglemente för kultur- och tekniknämnden
Dnr KS/2017:122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa reglemente för kultur- och tekniknämnden med ändring i 15 § om justering;
Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter.
2. Upphäva reglemente för kultur- och tekniknämnden, Fastställt av kommunfullmäktige 201206-18, § 95, reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-29, § 128, reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15, 92.
____
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Marcus Sjöström
(M), Marcus Molinder (SD), Fredrik Bernblom (SD), Ulf Lindholm (SD), Glenn Westling
(SD), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Björn Hellquist (L), David
Wallin (L), Gudrun Molander (L), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand, Staffan Rydblom (MP)
och Henrik Sendelbach (KD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat nytt reglemente för kultur- tekniknämnden. 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. I reglementet har
även texten: Utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal
upprättas, avslutas eller förlängs, lagts till.
Reglementet för kultur- och tekniknämnden är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner
och landstings rekommendationer samt för att överensstämma med övriga nämnders reglementen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Marcus Molinder (SD), Henrik Sendelbach (KD)
och Björn Hellquist (L) föreslår ändring i 4 §; Kultur- och tekniknämnden får för en tid av
högst 10 år och ett maximalt belopp om 5 mkr under gällande avtalsperiod, ingå avtal om
förhyrning av lokaler och mark samt utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta anläggningar och lokaler som tillhör kommunen och som faller under nämndens förvaltning. Avtal
som är längre än 10 år eller överstiger 5 mkr under gällande avtalsperiod ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag i sin helhet röstar Ja och den som bifaller Tony Anderssons (M) m fl förslag
med ändringar röstar Nej. Vid omröstningen avges 23 Ja-röster och 17 Nej-röster (bilägges
protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp
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§ 105

Reglemente för socialnämnden
Dnr KS/2017:123
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa reglemente för socialnämnden med ändring i 15 § om justering; Protokollet
ska justeras av ordföranden och två ledamöter.
2. Upphäva reglemente för socialnämnden fastställt av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 153,
reviderad av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 7
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat nytt reglemente för socialnämnden. 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 för socialnämnden är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner och landstings rekommendationer samt
för att överensstämma med övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
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§ 106

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2017:125
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa reglemente för barn- och utbildningsnämnden med ändring i 15 § om justering; Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter.
2. Upphäva reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige
2003-03-31, § 26, reviderat av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 82.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
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 för barn- och utbildningsnämnden är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner
och landstings rekommendationer samt för att överensstämma med övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp
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§ 107

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) Förbättra kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska som
modersmål
Dnr KS/2016:157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom
(SD) och Glenn Westling (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Marcus Molinder har i en motion föreslagit kommunfullmäktige besluta:
-Att man undersöker behovet och möjligheterna att utbilda personalen som vårdar demenspatienter, med
målet att denna personal, när det blir aktuellt, skall kunna kommunicera med demenspatienter som inte har
svenska som modersmål.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Verksamhetschef för äldreomsorgen skriver i sitt yttrande att det är viktigt att utgå från varje individs unika
situation och att kunna tolka ord och kroppsspråk som individen behärskar. Timrå kommun utbildar redan
idag sin personal inom Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid demens (BPSD).
Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetschefens yttrande och föreslår avslag på motionen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) och Robert Thunfors (T)föreslår bifall till motionen.
Per-Arne Frisk (S) föreslår avslag till motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
• Yttrande från verksamhetschef äldreomsorgen, 2017-02-03
• Protokollsutdrag SN 2017-03-22, § 44
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp
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§ 108

Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) Samlad kraft för
ökad trygghet i Timrå kommun
Dnr KS/2016:218
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Molander (L),Tony Andersson (M), Marcus Sjöström (M),
Björn Hellquist (L), David Wallin (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg
(T), Marcus Molinder (SD), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Glenn Westling
(SD), Henrik Sendelbach (KD), Zofia Henriksson (M) till förmån för eget förslag.
____
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/ska vidtas för att komma till rätta med problemen. Tidigare hade
vi ett lokalt brottförebyggande råd som arbetade med samma inriktning.
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:
1. Lokal samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis – är nu antagen och
påskriven. Till överenskommelsen finns även ett medborgarlöfte och en aktivitetsplan
kopplad.
2. Minskat bruk av alkohol och droger- riktade insatser mot ungdomar anges i aktivitetsplan.
3. Ett aktivt arbete tillsammans med andra aktörer för att motverka skadegörelse.
4. Trygghetsskapande åtgärder ska ingå i all samhällsplanering. RTH ska, för att syna
trygghetsperspektivet, vara remissinstans vid t.ex. utformning av utemiljöer i olika
kommundelar.
5. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer.
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Kommunen har dessutom, efter antagandet av folkhälsoprogrammet, från nationellt håll ålagts
att jobba med frågor som gäller att värna demokratin och motverka och förebygga våldsbejakande extremism. Det arbetet är påbörjat. Anvisningar har beslutats av kommunstyrelsen den
4 april 2017. Till anvisningarna har kopplats en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Vi har idag också:
 En resurs på heltid som arbetar med samverkan mellan skola och socialtjänst
 Familjeresurscenter (FRC) som arbetar 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)
 Socialtjänsten ser f.n. över sin organisation för att prioritera fältverksamheten.
 I samverkan med Timrå församling och studieförbundet Bilda genomförs generella
föräldrastödsaktiviteter i form av after work, föräldramässa mm. Även aktivitetshuset
Pangea arbetar aktivt med föräldrar/vårdnadshavare i Timrå.
 Inför 2017 planeras tidigare insatser mot föräldrar när det gäller att jobba med den s.k.
Öckerömodellen (Alla vuxna ska vara överens).
 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. Dessa vandringar har genomförts av Tallnäsgruppen och syftar
till att inventera vilka åtgärder som bör vidtas ur trygghetssynpunkt. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli
brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen.
Trygghetsinventeringen kan sen ligga till grund både för större och mindre åtgärder.
 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. Ytterligare en medborgardialog planeras
under maj månad.
 Efter rapporter om oroligheter i Tallnäs har polisen lagt om sina tjänstgöringstider för
att öka närvaron i området. En kontaktlista för snabb samverkan mellan socialtjänst,
barn- och utbildning, kultur och teknik (Pangea) och polisen har upprättats och delgetts berörda aktörer.
 Under åren har vuxenvandring genomförts vid ett flertal tillfällen (s.k. riskhelger).
Dessa vandringar har skett i samverkan med kommun (bl.a. fältare), polis och Timrå
församling. Inför vårens skolavslutning planeras för ytterligare en vuxenvandring.
 Genom ideella krafter och egna vuxeninitiativ finns också ”Vuxna på byn” på sociala
medier. Där delges mycket information om vad som sker bland våra ungdomar under
kvällstid. Sen lång tid tillbaks driver Chatrine Nordlund fredagsmys i Bergeforsen helt
ideellt.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har i beslut, den 27 februari 2017 § 13, återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Gudrun Molander (L), David Wallin (L), Tony Andersson (M), Henrik Sendelbach (KD) och
Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen.
Ewa Lindstrand (S)och Per-Arne Frisk (S) föreslår avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen
röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej. Vid omröstningen avges 24 Ja-röster och
16 Nej-röster (bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag kf 20160925 § 154
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Gudrun Molander (L)
Kommunfullmäktige
Exp / 2016
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§ 109

Motionssvar - Motion från Tony Andersson (M) - Synliggöra
kommunens konstverk
Dnr KS/2017:20
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Bifalla motionen i sin helhet.
____
Ärendet
Tony Andersson (M) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om att synliggöra
kommunens konstverk. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och teknikförvaltningen för yttrande.
Timrå kommuns konstsamling består av cirka 900 konstverk inköpta för mer än 20 år sedan.
Merparten av denna konstsamling är utplacerad i lokaler ägda av kommunen. På biblioteket
magasineras idag cirka 150 konstverk av skiftande konstnärlig kvalité. Förvaltningen har påbörjat ett större arbete för att gå igenom samtliga konstverk i magasinet i syfte att belägga
vilka konstnärer som finns representerade. I samband med detta har förvaltningen införskaffat
ett kompaktsystem för att konstverken ska förvaras på ett säkert sätt. Förvaltningen ställer sig
positiv till att anordna en utställning i sommar på biblioteket med ett representativt urval av
konstverken i magasinet. Förvaltningens bedömning är att en utställning under hela sommarperioden på biblioteket kommer att nå fler människor, jämfört med att för att hyra en extern
lokal, för detta Midlanda konsthall.
När det gäller försäljning av konst hänvisar förvaltningen till Plan för hantering av bildkonst i
Timrå kommun, antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 § 94 där det står ”Försäljning ur
Timrå kommuns konstsamling får ej ske”.
Förvaltningen föreslår att motionens första att-sats bifalles samt att andra och tredje att-satsen
avslås.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse
Protokoll KTN 2017-03-09 § 32
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2017
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§ 110

Motionssvar - Motion från Lotta Borg (T) och Robert Thunfors (T)
Åtta punkter för bättre mat till de äldre i Timrå
Dnr KS/2016:58
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus
Molinder (SD), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Glenn Westling (SD), Henrik
Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L) och David Wallin (L) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Socialnämndens förvaltningschef har lämnat remissvar på återstående punkter i motionen i ett
yttrande. Socialnämnden har antagit detta yttrande och beslutat föreslå avslag på motionen.
Ärendets tidigare behandling
Nätverk Timrå lämnade 2016-02-07 in en motion till kommunfullmäktige i Timrå gällande 8
punkter för bättre mat till de äldre i Timrå.
Barn- och utbildningsnämnden svarade på delar av yrkandena i motionen. Remissvar BUN
2016-05-25 § 89 samt 2016-04-27 § 64
Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden för besvarade av de punkter
som vänder sig till socialnämnden. KF 2016-09-26 § 136.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T), Marcus Molinder (SD), David Wallin (L) och Henrik Sendelbach (KD)
föreslår bifall till motionen.
Per-Arne Frisk (S) och Krister Håkansson (V) föreslår avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen
svarar Ja och den som bifaller motionen svarar Nej. Vid omröstningen avges 23 Ja-röster, 10
Nej-röster och 7 avstod (Bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag SN 2017-04-28 § 63
• Yttrande från förvaltningschef daterat 2017-04-10
• Överensstämmelse med Vision 2025
Protokollsutdrag till
BUN
SN
Exp

/

2017
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§ 111

Fyllnadsval som ersättare i valnämnden efter Lars-Erik Byström
(S)
Dnr KS/2017:116
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen.
2. Utse Erik Bäckström Andersson (S) som ny ersättare i valnämnden för tiden t o m
den 31 december 2018.
____
Ärendet
Lars-Erik Byström (S) har, den 4 april 2017, avsagt sig uppdrag som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 april 2017 § 86, uppdragit till socialdemokraterna att
nominera ny ersättare i valnämnden för tiden t o m den 31 december 2018.
Socialdemokraterna har, den 29 maj 2017, nominerat Erik Bäckström Andersson (S) som ny
ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Valda
Socialdemokraterna
Exp

/

2017
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§ 112

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg mellan Y-et och Deltabron - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:141
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att ändra Y-planens föreslagna sträckning av en gångoch cykelväg mellan Y-et och Deltabron. Förslagsställaren föreslår att sträckningen ändras
från att gå utmed vägarna till att istället bli en strandpromenad i den vackra naturen som finns
i området.
Frågan om eventuell gång- och cykel väg i rekreationssyfte behandlas inom utredningen för
området runt bland annat Y-et. Det förslagställaren hänvisar till är inte ett färdigt underlag och
beslutat. Detta förslag om annan sträckning av gång- och cykelvägen i rekreationssyfte kommer att delges näringslivskontoret som driver denna utredning. Förvaltningen föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 2017-04-20 §47
Tjänsteskrivelse
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§ 113

Medborgarförslag - Alla människor (de som har en god man) som
har ett arbete eller pension får ett lönebesked varje månad Kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2017:56
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Börje Sallin har inkommit med ett medborgarförslag om att alla människor, de som har en
god man, som har ett arbete eller pension får ett lönebesked varje månad vad man har tjänat
och hur mycket skatt man har betalat plus övriga avdrag.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 23 maj 2017 § 153, beslutat att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse
Vision 2025
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§ 114

Medborgarförslag - Införande av busskort "100-lapp" för pensionärer - Kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2016:207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Det har kommit ett medborgarförslag om att införa ”100-lapp” för pensionärer. Från 20 augusti 2016 har
seniorpriser införts som motsvarar 75 % av ordinarie vuxenpris som ger ett biljettpris från 18 kr och uppåt.
Detta gör att skillnaden i pris för seniorresenären inte blir så stor mellan att betala enkelbiljetter jämfört med
”100-lapp”. Kommunerna i länet har möjlighet att införa rabatter men det innebär merkostnader, speciellt
om rabatten ska gälla utanför kommunen. Kollektivtrafikmyndigheten har beslutat att fr.o.m. 2016-01-01 kan
kommunerna subventionera resor, t.ex. införa ”100-lapp” för pensionärer i kollektivtrafiken genom att köpa
ett månadskort giltigt inom Timrå kommun till en kostnad av 1 100 kr. Motsvarande kort för resande inom
hela länet kostar 2 200 kr. Vid resor inom kommunen kommer alla intäkter från busslinjerna (utom linje 201)
tillbaka till kommunen men netto förloras ändå intäkter och det skapar mer administration för kollektivtrafikmyndigheten. Om kommunen öppnar för en ”100-lapp” utanför kommungränsen, till exempel för resor
till Birsta, Sundsvall och Härnösand går en stor del av kommunens subvention till landstinget, som svarar för
de bussresor som överskrider en kommungräns. För resenärerna blir det mer intressant men kommunen får
en hög merkostnad för ersättning till landstinget.
För resenären är det positivt med enkelheten med en ”100-lapp” men det skapar mycket administration med
nuvarande system med månadskort för 1 100 kr inom kommunen respektive 2 200 kr för länskort.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 2 maj 2017 § 134, beslutat att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse
Vision 2025
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§ 115

Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt
Dnr KS/2017:140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Länsstyrelsen har, den 24 april 2017, upprättat inspektionsprotokoll samt översänt protokollet
till Timrå kommun för kännedom.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll
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§ 116

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr KS/2017:157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Rapportering av ej verkställda beslut skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
kvartalsvis och på individnivå av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Detta gäller beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen (SoL) samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialförvaltningen har den 11 april 2017 skickat kvartalsrapport till IVO. Inga ej verkställda
beslut fanns att rapportera. Socialnämnden har informerats om detta. Informationen skickas
även till kommunens revisorer samt kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SN 2017-04-28, § 59
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§ 117

Motion från Marcus Molinder (SD) om att skapa en demokratiberedning i Timrå kommun
Dnr KS/2017:135
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Marcus Molinder (SD) har i motion, den 21 april 2017, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att skapa en Demokratiberedning i Timrå kommun enligt nedan:
Att omgående påbörja arbetet med att bygga upp denna beredning från grunden.
Att samtliga partier finns representerade i Demokratiberedningen i Timrå.
Att fokus ska ligga på demokratin i beredningens arbete.
Att beredningen kommer jobba enligt förslagspunkterna i motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
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§ 118

Motion från Robert Thunfors (T) - Avlasta rektorns administrativa
börda
Dnr KS/2017:192
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) har i motion, den 5 juni 2017, föreslagit kommunen:
Att man ser över vilka möjligheter det finns att flytta rektorns administrativa uppdrag och
ekonomiska ansvar till en annan post.
Att under några år införa detta och sedan utvärdera på vilket sätt verksamhet och ekonomi
har förändrats.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2017
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§ 119

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Camilla Gissberg
(S)
Dnr KS/2017:189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med entledigande av Camilla Gissberg (S), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter Camilla Gissberg (S).
2. Uppdra till socialdemokraterna att nominera ny ledamot i kultur- och tekniknämnden,
ny ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund och som ny nämndeman i Sundsvalls
Domsaga.
____
Ärendet
Camilla Gissberg (S) har i skrivelse, den 1 juni 2017, avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Timrå, ledamot i kultur- och tekniknämnden, ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund och som nämndeman i Sundsvalls Domsaga.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Socialdemokraterna
Exp

/

2017
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§ 120

Fyllnadsval efter Fredrik Bernblom (SD)
Dnr KS/2017:193
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen.
2. Utse Marianne Larsson (SD) som ny ersättare i socialnämnden för tiden t o m den 31
december 2018.
____
Ärendet
Fredrik Bernblom (SD) har i skrivelse, den 5 juni 2017, avsagt sig uppdrag som ersättare i
socialnämnden.
Marcus Molinder (SD) har i skrivelse, den 7 juni 2017, nominerat Marianne Larsson (SD) som
ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Nominering
Protokollsutdrag till
Sverigedemokraterna
Exp

/

2017
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