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Sammanträdesdatum

2018-02-26

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Timrå kommunhus 17:00-19.00

Beslutande

Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Media
Åhörare

Utses att justera

Jan Norberg (S) och Jonathan Lundin (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret onsdag den 28 februari
2018

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Jan Norberg (S), justerare

………………………………………………….
Jonathan Lundin (SD), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-02-26
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-03-01

Anslaget nedtas den
2018-03-23
Paragrafer
5-37

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 26 februari 2018 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
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4

Taxor och avgifter för 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund

5

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, revidering avseende tillsyn enligt lagen om
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Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Avlasta rektorns administrativa börda
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Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Presentera motioner, interpellationer
och budgetförslag på kommunens hemsida
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Motionssvar- Motion från Robert Thunfors (T) Möjlighet för kommunens anställda att
göra bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader

11

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) Belysning
på Älvstrandens förskola

12

Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L), Björn Hellquist (L) och David Wallin
(L) - Ge Timrå IK en social återbetalningsplan
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Jämförelsetal för år 2016 Timrå kommun

14
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16

Medborgarförslag om digitala anslagstavlor och slyröjning/gallring vid Y-et –
Kommunstyrelsens beslut

17

Medborgarförslag Hållbar natur- och äventyrsturism i Timrå – Kommunstyrelsens beslut

18

Medborgarförslag Äventyr och upplevelser vid Y-et och i Deltat –
Kommunstyrelsens beslut
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Medborgarförslag kultur och hantverk vid Y-et – Kommunstyrelsens beslut

20

Medborgarförslag - Ta ett inriktningsbeslut om att i upprustningsplanerna vid Y-et
även ta med intressant belysning - Kultur- och tekniknämndens beslut

21

Medborgarförslag - Tv-spel och soffor i uppehållsrummen - Barn- och
utbildningsnämndens beslut
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Medborgarförslag om att arbeta fram förmånligare busskort för elever i Arenaskolan
– Barn- och utbildningsnämndens beslut

23

Medborgarförslag - En lekplats för barn från ålder 1 år och uppåt - Kultur- och
tekniknämndens beslut

24

Medborgarförslag - Gång- och cykelvägar, tillgänglighet och bra framkomlighet Kultur- och tekniknämndens beslut

25

Medborgarförslag - Upphöra med nattsläckning av gatubelysningen - Kultur- och
tekniknämndens beslut

26

Medborgarförslag - Upphöra med nattsläckning av gatubelysning - Kultur- och
tekniknämndens beslut

27

Motion från sverigedemokraterna om att köpa in elektroniska luftrenare för
förskolorna i Timrå kommun

28

Revisionsrapport Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd med
svar

29

Revisionsrapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

30

Laglighetsprövning – Interpellation från Krister Håkansson (V) – Kammarrättens
beslut

Valärenden
31

Val - Entledigande av Maria Hellstrand (C) som ersättare i kommunfullmäktige och
fyllnadsval i socialnämnden

Timrå 2018-02-09
Mari Eliasson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 9 februari 2018 betygar i tjänsten:
Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§5

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

2018-02-26

§6

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Jan Norberg (S) och Jonathan
Lundin (SD). Justering sker på kommunledningskontoret onsdag den 28 februari 2018 kl
16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§7

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena: Interpellation till socialnämndens ordförande
om LSS och funktionsnedsatta i Timrå kommun samt motion om hemtagningsteam – En
trygg övergång från sjukhusvistelse.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att tillägg görs i ärendelistan med: Interpellation till socialnämndens
ordförande om LSS och funktionsnedsatta i Timrå kommun samt motion om hemtagningsteam – En trygg övergång från sjukhusvistelse.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§8

Taxor och avgifter för 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund
Dnr KS/2017:311

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna av Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagen uppräkningsfaktor för taxor och avgifter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
2. Fastställa taxa för år 2018 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och
med den 1 mars 2018.
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 29 september 2017, föreslagit att respektive medlemskommuner att skall anta taxa för 2018 enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Beslutsunderlag
Protokoll 2017-09-29
Vision 2025
Protokollsutdrag till
MRF
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§9

Reglemente för miljö och byggnadsnämnden, revidering avseende tillsyn enligt lagen om elektroniska sigaretter och påfyllningsbehållare
Dnr KS/2018:18

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente, att gälla fr o m den 1
mars 2018.
____
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente reviderades i beslut i fullmäktige 2017-11-27. Tyvärr förbisågs en lagstiftning gällande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsyn
enligt denna lagstiftning sker lämpligen i samband med miljö- och byggnadsnämndens tillsyn
och kontroll i enlighet med tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Det bedöms därför lämpligt att miljö- och byggnadsnämndens reglemente kompletteras med ett mindre tilllägg.
Reglementet innehåller enligt senaste beslutet en dubbelskrivning, punkt 3 under § 2 ska därför tas bort.
Reglementet ändras även språkligt i § 2 punkt 4.
Miljö och byggnadsnämndens reglemente revideras på följande sätt:
- Punkt 3 under § 2 tas bort.
- Tillägg i nuvarande punkt 4 i 2 § med ” lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.
- Språklig ändring till ”prövning och tillsyn enligt alkohollagen” i punkt 4.
§ 2 får lydelsen:
”§ 2
•

•

Ansvarar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt miljöbalken och enligt planoch bygglagen, förutom detalj- och översiktsplanering. Miljö- och byggnadsnämnden
har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras av den kommunala nämnden inom dels plan- och byggområdet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Utöver obligatorisk tillsyn ska miljö- och byggnadsnämnden svara för operativ tillsyn
enligt miljöbalken som överlåtits av länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden ska
även besluta om dispens från strandskyddet enligt delegation från länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

Ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagar som reglerar detaljhandel med nikotinläkemedel och receptfria läkemedel.

•

Besluta om utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.”
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27; 177 §
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 10

Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB - Aktieägartillskott och investeringsbelopp
Dnr KS/2018:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2018 för Midlanda Fastigheter AB med 1 266
tkr, som motsvarar Timrå kommuns ägarandel av bolagets budgeterade underskott för
2018.
2. Medge investeringsnivån 2018 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats
AB till max 20,0 mnkr.
____
Ärendet
1.
Villkorat aktieägartillskott
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från
EU-kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen
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 2018 finns ett driftunderskott att finansiera som uppgår till 1 266 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 2018 beräknas till totalt 20,0
mnkr, varav Midlanda Fastigheter AB 9,2 mnkr och Midlanda Flygplats AB 10,8 mnkr. Tillsammans med investeringsnivån för 2016 och 2017 överstiger det gränsen om 15 mnkr.
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då
investeringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskälBeslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter AB
Sundsvalls kommun
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 11

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) om Alla partier i
valnämnden
Dnr KS/2017:284

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Peter
Granåsen (L), Gudrun Molander (L), David Wallin (L), Marcus Molinder (SD), Fredrik Bernblom (SD), Ulf Lindholm (SD), Jonathan Lundin (SD) och Henrik Sendelbach (KD) till förmån för eget förslag.
Ärendet
Ledamot från Timråpartiet föreslår att valnämnden ska utökas med ledamöter så att samtliga
partier i kommunfullmäktige är representerade. Det antas öka den demokratiska insynen, legitimiteten för valet samt att antalet incidenter kan minska vid valets genomförande.
Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära rösträkningen på valkvällen. Till skillnad från kommunens övriga
nämnder är valnämnden väldigt operativ och ombesörjer de praktiska uppgifterna vad gäller
planering, samordning och genomförande för de fyra val som anordnas i Sverige.
En valnämnd är operativ i förberedelsearbetet, på valdagen och i själva rösträkningen. Det
talar för att nämnden bör vara enkel att samordna, förflytta och kalla till sammanträde för
beslut. Det talar för få ledamöter i nämnden. Den demokratiska mekanismen verkar trots
detta genom att kommunfullmäktige utser dess ledamöter och fullmäktiges majoritet representerar allmänhetens preferenser uttrycka i allmänna val.
I Sverige är det ovanligt med valnämnder som är större än 7-9 ledamöter. En vanligt förekommande valnämnd ligger på 5 ledamöter och 5 ersättare. I länet är det endast Sundsvall och
Örnsköldsvik som har fler ledamöter, 9 respektive 7 med lika många ersättare. Länets övriga
kommuner har 5 ledamöter och lika många ersättare, precis som Timrå.
Kommunfullmäktige har under hösten prövat frågan när nytt reglemente för valnämnden
antogs. Där framgår att nämnden ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.
Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att nämndens storlek är väl avvägd och att
frågan nyligen har prövats. Av den anledningen bör motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-02-26

Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) och Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen. Jan-Christer
Jonsson (S) 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 ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen, röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 24 Ja-röster och 15 Nej-röster, (bilägges protokollet). Ordföranden
konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Reglemente för valnämnden, KS/2017:292
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande, §
155 2017
Beslutsunderlag
Motion – Alla partier i valnämnden
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors, Timråpartiet
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 12

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) om Avlasta rektorns administrativa börda
Dnr KS/2017:192

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus
Molinder (SD), Fredrik Bernblom (SD), Ulf Lindholm (SD) och Jonathan Lundin (SD) till
förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motionen ”Avlasta rektors administrativa börda” från
Robert Thunfors (T), till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet:
Barn- och utbildningsnämnden är väl medveten om att skolledarrollen är en väldigt utsatt roll
med ett komplext uppdrag. Vi har därför inom Välskötta skolor infört en modell för det
lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet där en dialog mellan förvaltningsledning och skolledare genomförs två gånger/år. Skolledaren ska där meddela huvudmannen om förutsättningarna för att bedriva enheten så som lagstiftaren säger är rimliga. Vi behöver använda denna
modell under längre tid innan vi med bestämdhet kan säga hur stödet till skolledaren bör utvecklas. Detta stöd bör då vara individuellt och behovsanpassat.
Ytterligare en orsak till att avslå motionen är att Timrå kommun under 2016 och 2017 infört
en ny modell för ekonomistyrning samt infört en ny HR-avdelning. Det är idag svårt att se
effekterna av dessa satsningar eftersom vår nya HR-avdelning inte fanns på plats innan ht 17
och eftersom vår nya ekonomistyrningsmodell inte fullt ut har implementerats. När vi har
utvärderat dessa satsningar kan det vara aktuellt att se över specifika yrkesroller och den belastning som finns på dessa.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs och genomförs med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen, röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 32 Ja-röster och 7 Nej-röster, (bilägges protokollet). Ordföranden
konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2017-12-20 § 115
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 13

Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Presentera motioner, interpellationer och budgetförslag på kommunens hemsida
Dnr KS/2017:219

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus
Molinder (SD), Fredrik Bernblom (SD), Ulf Lindholm (SD), Jonathan Lundin (SD), Peter
Granåsen (L), Gudrun Molander (L) och David Wallin (L) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) föreslår i motion daterad 4 juli 2017.
Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att presentera motioner och ev svar/beslut på
kommunens hemsida efter denna motions intentioner.
Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att presentera interpellationer och ev svar på
kommunens hemsida efter denna motions intentioner.
Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att presentera partiernas olika budgetförslag
på kommunens hemsida efter denna motions intentioner.
Kommunledningskontorets yttrande
Timrå kommun arbetar för att få vision, mål, planer och uppföljning att hänga ihop för att nå önskade effekter för de som bor, verkar och vistas i kommunen vilket syftar till att tillhandahålla en
förstklassig och effektiv service. Däri ligger bl a målet; Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter och som utgör en stark parameter i kommunens arbete.
Timrå kommun publicerar handlingar till ärenden och även protokoll med beslut till alla nämnder/kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens webbplats. Där ingår motioner, interpellationer och alla partiernas budgetförslag. Kommunen publicerar även svar och beslut på de motioner
och interpellationer, som kommunfullmäktige behandlar, på kommunens webbplats. Det finns nu
även en möjlighet att följa kommunfullmäktiges sammanträden, digitalt, och där man kan ta del av
diskussioner av motioner, interpellationer och budgetförslag.

Kommunallagen kräver, fr o m 1 januari 2018, att kommunerna har en digital anslagstavla vilket
Timrå kommun har infört. Detta stärker och förenklar ytterligare servicen med att ta del av motioner, interpellationer och budgetförslag med svar/beslut samt protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sveriges kommuner och landsting har i rapport betygsatt samtliga kommuner. Av den rapporten
framgår att kommunens service, på vår webbplats, till de vi är till för i Timrå har ett resultat på 93%
på öppenhet och påverkan, vilket kommunen anser är ett gott resultat när det gäller service för de
som bor, verkar och vistas i kommunen.
Kommunledningskontoret anser att fokus när det gäller service av publicering av motioner, interpellationer och partiernas budgetförslag med svar/beslut till de vi är till för är tillräcklig och föreslår
därmed avslag på motionen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) och Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen. Stefan Dalin (S),
Ewa Lindstrand (S) och Niklas Edén (C) 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 ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen, röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 28 Ja-röster och 11 Nej-röster, (bilägges protokollet).
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunledningskontorets motionssvar
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018
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§ 14

Motionssvar- Motion från Robert Thunfors (T) om möjlighet för
kommunens anställda att göra bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader
Dnr KS/2016:334

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Tony
Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Marcus Sjöström (M), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Peter Granåsen (L), Gudrun Molander (L), David Wallin (L), Marcus Molinder
(SD), Fredrik Bernblom (SD), Ulf Lindholm (SD), Jonathan Lundin (SD) och Henrik Sendelbach (KD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) lämnade den 20 december 2016 in en motion om möjligheten för kommunens anställda att få göra bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader.
Motionären yrkar på att kommunen inför möjligheten till bruttolöneavdrag enligt motionens
intentioner samt att kommunstyrelsen utarbetar ett regelverk kring bruttolöneavdrag. Motionären framhåller att företag och offentliga aktörer idag erbjuder detta till sina anställda samt att
sjukvård som idag drivs av annan huvudman än landstingen idag har ökat i omfattning och att
utbudet av dessa tjänster utvecklats. Vidare framhåller motionären att arbetsgivaren betalar
kostnaden och att ett löneavdrag därefter görs på motsvarande belopp. Motionären anser att
fördelen med denna utformning är att den anställde ges motsvarande rabatt på nyttjad tjänst
aktuell skattesats. Detta då det inte utgår någon skatt på nyttjad tjänst.
Erbjudandet kan endast rikta sig till all tillsvidareanställd personal och ansökan bör ske på
initiativ av den anställde. Vidare måste den anställde vid ansökningstillfället inte ha helt löneavdrag på grund av sjukdom eller tjänstledighet eller ha införsel på lön, eftersom kommunen
som arbetsgivare då erhåller en särställning mot övriga fordringsägare.
En av de största utmaningarna som kommuner står inför idag, är att säkra framtida kompetensförsörjning. För att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens är det viktigt att uppfattas
som en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att uppnå detta kan vara att erbjuda personalvårdande
förmåner vilket går i linje med Timrå kommuns vision 2025 att ha motiverade medarbetare.
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Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T), Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och Henrik Sendelbach (KD)
föreslår bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S), Pirjo Jonsson (S) och 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 ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen, röstar Ja och den som bifaller motionen röstar Nej.
Vid omröstningen avges 23 Ja-röster och 16 Nej-röster, (bilägges protokollet).
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
• Motion från Robert Thunfors (T)
• Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 15

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik
Bernblom (SD) om belysning på Älvstrandens förskola
Dnr KS/2017:211

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Återremittera (genom minoritetsåterremiss) motionen till barn- och utbildningsnämnden för
ytterligare beredning.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motion om belysning på Älvstrandens förskola från Fredrik Bernblom (SD) och Markus Molinder (SD), till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrande:
Barn- och utbildningsnämndens intendent har gjort en okulär besiktning av utebelysningen
vid samtliga förskolor i kommunen. Hans bedömning är att belysningen är likvärdig på alla
förskolor. Det finns dock ingen fastställd nationell norm gällande utebelysning vid skolor och
förskolor, vilket försvårar en eventuell utredning.
Barn- och utbildningsnämnden har ett utarbetat system för att systematiskt följa upp de problem/frågor som uppstår ute på enheterna. Systemen fungerar så att om ett problem uppdagas via t ex skyddsrond, medarbetarsamtal, föräldrar, barn osv så ska skolledaren riskbedöma
problemet och – om risker finns – direkt åtgärda eller föra in detta i en handlingsplan för åtgärd. Förskolechef/rektor ska hantera miljön så att den är trygg, rolig och lärorik för barnen/elever och riskbedöma detta minst en gång/år, om brister finns hanteras de som ovan.
Om inte skolledaren kan hanterar problemet själv skickar hen handlingsplanen till den centrala
skyddskommittén som hanterar frågan vidare.
När det gäller skolor i Timrå kommun så har ingen sådan okulär besiktning genomförts av
intendent. Eleverna slutar oftast innan det är helt mörkt, utom under de absolut mörkaste
månaderna. För elever som deltar i fritidshemsverksamhet och skola gäller samma ordning
som för förskolor, miljön ska vara trygg, rolig och lärorik.
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att minska barngruppernas storlek (statligt krav).
I det uppdraget behöver vi se över möjligheten att i större utsträckning schemalägga utevistelse med grupper av barn eftersom lokalerna är desamma. Detta innebär att vi kan behöva se
över utebelysningen utifrån ett utbildningsperspektiv, inte ett trygghetsperspektiv. Denna
kompetens finns hos skolledaren.
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Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Fredrik Bernblom (SD) föreslår att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden
för ytterligare beredning. Om inte återremissförslaget finner gehör föreslår Fredrik Bernblom
(SD) att bifalla motionen.
Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall till motionen. Krister Håkansson (V) föreslår avslag på
motionen.
Ordföranden ställer återremissförslaget 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 återremissförslaget röstar Nej.
Vid omröstningen avges 23 Ja-röster och 16 Nej-röster, (bilägges protokollet).
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att återremittera (genom
minoritetsåterremiss) motionen till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2017-12-20 § 116
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018
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§ 16

Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L), Björn Hellquist
(L) och David Wallin (L) - Ge Timrå IK en social återbetalningsplan
Dnr KS/2017:199

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Molander (L), Peter Granåsen (L), David Wallin (L), Henrik Sendelbach (KD), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T) och Monica Åberg (T) till förmån
för eget förslag.
____
Ärendet
Liberalerna i Timrå har i motion, daterad den 12 juni 2017, föreslagit att
• Kommunen kräver en motprestation av Timrå IK genom att de ställer upp för ungdomar i utsatta områden under kvällar och helger sommartid – exempelvis ”hockeyspelare på stan/byn”.
• Kommunen upptar förhandlingar med Timrå IK om en ”social återbetalningsplan”
enligt ovan som motprestation till det ekonomiska stöd föreningen får från kommunen.
Kommunledningskontoret har utgått från kraven i motionen och kartlagt vilka aktiviteter som
sker i samverkan idag, utan ett formellt avtal. Bland dessa kan nämnas samarbetet kring det
tobaksförebyggande arbetet ”tobaksfri duo”. I Timrå IK:s eget projekt ”teamsters”
(http://www.timraik.se/csr/timra-ik-teamsters), som är under utveckling, genomförs aktiviteter för att minska utanförskap för barn i samhället. Några exempel på aktiviteter som genomförs under säsongen 2017/2018:
• Teamster-ambassadörer från Timrå IK:s A-lag besöker två låg- och mellanstadieskolor
för att prata om värderingar, respekt, kamratskap och gemenskap.
• Planering pågår också för besök på högstadieskolor för att belysa vägen in i arbetslivet
för de som ska göra gymnasieval. Hur viktigt det är att klara skolan och ha godkända
betyg.
• Barn från lekterapin vid Sundsvalls sjukhus erbjuds möjlighet att sitta i ”teamster” –
logen vid hemmamatcher i grundserien av hockeyallsvenskan 2017/2018.
• Möjlighet finns att ställa ut hockeymål vid skolor och fritids för att uppmuntra till
spontanidrott.
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Diskussion pågår, mellan berörda parter (Timrå kommun, Timrå IK och Landstinget), om att
koppla ihop teamsterarbetet med tobaksfri duo.
Vidare så finns alltid spelare från A-laget med vid AB Timråbos aktivitetdag i Tallnäs. Muntlig
överenskommelse finns om en utveckling av det samarbete som nämns ovan. Bl.a. finns förslag att A-lagsspelarna, om möjlighet finns, ställer upp på aktiviteter i samband med skolavslutning och andra riskhelger. Det kan vara allt från vuxenvandring, spontanidrott i våra olika
kommundelar till en gemensam aktivitet på torget i Timrå centrum.
Med utgångspunkt i de aktiviteter som redan sker, och goda förutsättningar för att fördjupa
denna samverkan med tillkommande aktiviteter, bedöms målsättningen om socialt engagemang och samverkan ske utan begärd social återbetalningsplan. Möjligheterna att i efterhand,
när avtal för köp av arena och nytt hyresavtal har träffats, begära en separat ”återbetalningsplan” bedöms inte heller som genomförbart.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Gudrun Molander (L) föreslår bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 17

Jämförelsetal för år 2016 Timrå kommun
Dnr KS/2017:324

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har i skrivelse, den 7 november 2017, på uppdrag av kommunens revisorer sammanställt en rapport med jämförelsetal för år 2016. Jämförelserna görs för att få grepp om hur
kommunens verksamheter förhåller sig till motsvarande verksamheter i andra kommuner.
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§ 18

Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 - anmälan
Dnr KS/2017:315

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Medelpad Räddningstjänstförbund har översänt delårsrapport per den 2017-08-31.
Revisionen har i skrivelse, daterad 24 oktober 2017, upprättat revisionsrapport avseende
granskning av delårsrapport 2017 samt revisorernas bedömning av rapporten.
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§ 19

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
- Delårsrapport per 2017-08-31 - anmälan
Dnr KS/2017:330

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Pwc har den, 2017-11-13 inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport för perioden
2017-01-01-2017-08-31. Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län har, den 2017-11-08, inkommit med bedömning av Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport per 2017-08-31.
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§ 20

Medborgarförslag Digitala anslagstavlor och slyröjning/gallring
vid Y-et - kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2017:105

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår utveckling av besöksnäring och friluftsverksamhet vid Deltat och Y:et, med inriktning på digitala anslagstavlor och slyröjning/gallring.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har den, 21 november 2017 § 312, beslutat att bifalla medborgarförslaget.
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§ 21

Medborgarförslag Hållbar natur- och äventyrsturism i Timrå
Dnr KS/2017:52

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår utveckling av natur- och äventyrsturism vid
Deltat och Y:et.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 21 november 2018 § 309, beslutat bifalla medborgarförslaget med
avseende på röjning och gallring för att främja en ”parkmiljö” vid Y:et samt avslå medborgarförslaget vad gäller övriga förslag till åtgärder.
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§ 22

Medborgarförslag - Äventyr och upplevelser vid Y-et och i deltat kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2017:54

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår utveckling av besöksnäring och friluftsverksamhet vid Deltat och Y:et, med särskild inriktning på paddling och fiske.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 21 november 2017 § 310, beslutat att avslå medborgarförslaget.
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§ 23

Medborgarförslag Kultur- och hantverk vid Y-et - kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2017:55

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår utveckling av kultur och hantverk vid Y:et,
med särskild inriktning på knalleståndsby och en ”Y-scen” för teater och musik.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 21 november 2017 § 311, beslutat att avslå medborgarförslaget.
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§ 24

Medborgarförslag - Ta ett inriktningsbeslut om att i upprustningsplanerna vid Y-et även ta med intressant belysning - Kulturoch tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:322

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att ta ett inriktningsbeslut om att i upprustningsplanerna vid Y-et även ta med intressant belysning på både gamla och nya bron.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-11-02 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 171102 § 108
Tjänsteskrivelse
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§ 25

Medborgarförslag - Tv-spel och soffor i uppehållsrummen
Dnr KS/2017:265

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat medborgarförslaget - Om Tv-spel och soffor
till uppehållsrummen - till barn- och utbildningsnämnden för handläggning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-13 § 83 överlämna medborgarförslaget till
Arenaskolans rektor för handläggning och beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-25 § 101 avslå medborgarförslaget och
därmed upphäva § 83.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsunderlag § 83
Protokollsunderlag § 101
Tjänsteskrivelse
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§ 26

Medborgarförslag om att arbeta fram förmånligare busskort för
elever i Arenaskolan
Dnr KS/2017:318

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat ett medborgarförslag om att arbeta fram
förmånligare busskort för elever i Arenaskolan, för handläggning i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-25 § 100 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
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§ 27

Medborgarförslag - En lekplats för barn från ålder 1 år och uppåt Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:356

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om en lekplats för barn från ålder 1 år och uppåt, förslagsvis vid Fagerstranden.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-12-07 avslå medborgarförlaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 171207 § 119
Tjänsteskrivelse
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§ 28

Medborgarförslag - Gång- och cykelvägar, tillgänglighet och bra
framkomlighet - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:358

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att märka upp halva gång- och cykelvägbanan med en
markering för cykel så att det fortsättningsvis blir attraktivt att cykla i kommunen.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-12-07 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag 2017-12-07 § 121
Tjänsteskrivelse
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§ 29

Medborgarförslag - Upphöra med nattsläckning av gatubelysningen - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:359

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Två medborgarförslag har inkommit om upphörande av nattsläckning av gatubelysningen i
Sörberge samt Rigsta-området.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-12-07 att bifalla medborgarförslaget och att den
ökade kostnaden finansieras genom omfördelning inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 171207 § 120
Tjänsteskrivelse
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§ 30

Medborgarförslag - Upphöra med nattsläckning av gatubelysning
- kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:360

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Två medborgarförslag har inkommit om upphörande av nattsläckning av gatubelysningen i
Sörberge samt Rigsta-området.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-12-07 att bifalla medborgarförslaget och att den
ökade kostnaden finansieras genom omfördelning inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 171207 § 120
Tjänsteskrivelse
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§ 31

Motion från sverigedemokraterna om att köpa in elektroniska luftrenare för förskolorna i Timrå kommun
Dnr KS/2017:350

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
____
Ärendet
Sverigedemokraterna har i motion, daterad 27 november 2017, föreslagit kommunfullmäktige:
Att köpa in och montera elektroniska luftrenare i samtliga förskolor i kommunen.
Att om resultatet är bra i förskolorna även köpa in och montera i våra äldreboenden.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har, den 7 februari 2018, föreslagit kommunfullmäktige att
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar presidiet
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 32

Revisionsrapport Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd med svar
Dnr KS/2017:262

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_________
Ärendet
Kommunledningskontorets svar på revisionsrapporten:
På rekommendation från revisionsrapporten bör nämndernas ansvar tydliggöras i kommunens
berörda styrdokument, VROB Förvaltning och drift av IT.
Kommunstyrelsen bör tillse att obligatoriska utbildningar inom området informationssäkerhet
utförs och därför anmoda nämnderna att följa upp de utbildningar som erbjuds förvaltningarna.
Ny formulering samt tillägg i Vägledande råd och Bestämmelser, Förvaltning och drift av IT,
hanteras av kommunstyrelsen i separat ärende för att tydliggöra nämndernas ansvar på ett
bättre sätt.
Den pågående utbildning, s.k. ”nanolearning” har varit uppskattad, medel har tilldelats i budget för att fortsätta denna utbildning till alla anställda i kommunen med en personlig epostadress. Utbildningspaketet innehåller en automatisk uppföljning av utförd utbildning vilket ger nämnderna en möjlighet att följa upp tillämpningen. Varje nämnds förvaltning ansvarar för att med hjälp av uppföljningen tillse att tillräcklig kompetensnivå uppnås hos medarbetarna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 33

Revisionsrapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Dnr KS/2017:354

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på chefernas arbetssituation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 34

Laglighetprövning - Interpellation från Krister Håkansson (V) - Inspelning av samtal - Kammarrättens beslut
Dnr KS/2015:277

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Robert Thunfors (T) yrkar, till kammarrätten, att beslutet att tillåta att en interpellation kan
ställas till en enskild ledamot av kommunfullmäktige strider mot kommunallagen 5 kap 52 §
och ska upphävas.
Karmmarrätten har, den 14 december 2017, meddelat dom i rubr ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 35

Val - Entledigande av Maria Hellstrand (C) som ersättare i kommunfullmäktige och fyllnadsval i socialnämnden
Dnr KS/2018:31

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med entledigande av Maria Hellstrand(C), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Maria Hellstrand
(C).
2. Uppdra till centerpartiet att nominera ny ledamot i socialnämnden för tiden t o m den
31 december 2018.
____
Ärendet
Maria Hellstrand (C) har i skrivelse avsagt sig kommunalt förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och som ledamot i socialnämnden.

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 36

Interpellation till socialnämndens ordförande om LSS och funktionsnedsatta
Dnr KS/2018:92

Ärendet
Henrik Sendelbach (KD) har, den 22 februari 2018, inkommit med rubr interpellation.
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen fick ställas och hänvisar den till socialnämndens ordförande Per-Arne Frisk (S) för besvarande.
Per-Arne Frisk (S) förklarar sig beredd att besvara interpellationen på marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Henrik Sendelbach (KD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 37

Motion från Henrik Sendelbach (KD) om Hemtagningsteam - En
trygg övergång från sjukhusvistelse
Dnr KS/2018:93

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Henrik Sendelbach (KD) har i motion, den 22 februari 2018,
föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att införa hemtagningsteam i Timrå kommun.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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