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§1

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Tony Andersson (M) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag den 10 januari
2018.
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§2

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§3

Remissyttrande över förslag till reviderad regional handlingsplan
för klimatanpassning i Västernorrlands län
Dnr KS/2017:309

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag.
Ärendet
Länsstyrelsen begär in synpunkter på förslag till reviderad handlingsplan för klimatanpassning
i Västernorrlands län. Handlingsplanen innehåller förslag på 22 olika åtgärder och förslag på
vilken aktör som ska vara ansvarig för respektive åtgärd. Kommunerna berörs av sex av de
föreslagna åtgärderna.
Synpunkter ska lämnas senast den 20 december 2017, men länsstyrelsens handläggare har
muntligen meddelat att kommunen får förlängd svarstid. Den ursprungliga planen antogs av
länsstyrelsen 2014-06-26. Undertecknad ingår i det nätverk som länsstyrelsen startade efter att
handlingsplanen antogs 2014.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens remiss, daterad 2017-10-25
• Bilaga: Tjänstemannayttrande till länsstyrelsen, daterat 2017-12-21
• Vision 2025
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen, vasternorrland@lansstyrelsen.se
Samhällsenheten
Exp

/

2018
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§4

Ändring av detaljplan för del av Lunde 2:14 m.fl (Djupängen)
Dnr KS/2017:202

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta detaljplan.
Ärendet
Kommunstyrelsen fattade i augusti 2017 ett inriktningsbeslut om att arbeta för genomförandet
av Djupängen för ca 40 småhustomter (etapputbyggnad). I september 2017 beslutade
Kommunstyrelsen om att lämna ett planuppdrag för att ändra delar av den gällande
detaljplanen för Djupängen. De ändringar som gjorts har till största del varit kopplade till
gatumarken i området och huvudmannaskapet för gatorna. Vägområdet har med
planändringen utökats och föreslagits ha ett kommunalt huvudmannaskap. Även den tidigare
bestämmelsen om att tak ska vara belagda med röda takpannor har föreslagits utgå.
Under samrådet och granskningen har ett fåtal synpunkter inkommit. Synpunkterna har tagit
upp bullerfrågan från flygplatsen och möjligheten att framföra jordbruksfordon på gatan inom
planområdet. Andra mindre synpunkter har varit kopplade till genomförandedelen av
planbeskrivningen. Länsstyrelsen har inte haft några synpunker på planförslaget.
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Vision2025
Protokollsutdrag till
Exp

/

2018
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§5

Handlingsplan Heltidsresan: hur andelen som arbetar heltid ska
öka i Timrå kommun
Dnr KS/2017:376

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna inriktningen för Heltidsresan med grund i kommunstyrelsens beslut
§ 244/07.
2. Överlåta till kommunledningskontoret att upprätta projektplan och
projektorganisation.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att, inför år 2019, återkomma med projektplan,
projektorganisation och en ekonomisk analys.
___________
Ärendet
Enligt det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16) ska alla
arbetsgivare planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. En
handlingsplan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. Handlingsplanen
ska utgå från verksamhetens behov och resurser och den ska stämmas av årligen fram till den
31 maj 2021. Handlingsplanen ska vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med
heltidsresan. Den ska omfatta Kommunals avtalsområde.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar EU:s jämställdhetsindex 2017
framför Danmark, Finland och Nederländerna. Samtidigt finns det fortfarande stora
strukturella skillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Exempelvis
beräknas skillnaden i livsinkomst uppgå till 3,6 miljoner kronor enligt en utredning från
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. En avgörande skillnad är att kvinnor i jämförelse
med män oftare arbetar deltid. Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att
fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra
till ett mer jämställt samhälle. Men att arbeta heltid är också viktigt för den enskilde individen.
Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket skapar en stabilare och
bättre privat ekonomi. Men en ökad inkomst ger också en högre pension. Så för att kvinnor
och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete. Fler
kvinnor som arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen
också ett mer jämställt samhälle. Timrå kommun har tidigare fattat beslut om rätten till heltid
– Ja-projektet Timrå kommun – (KS/2007:254), men projekt och beslut har inte genomförts.
Kommunledningskontoret föreslår att inriktningen på planen godkänns och att förvaltningen
får i uppdrag att upprätta organisation och projektplan för genomförandet.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att tillägg görs i punkt 1
”..med grund i ks beslut § 244/07” samt att en punkt 3 läggs till enligt följande: Uppdra till
kommunledningskontoret att, inför år 2019, återkomma med projektplan, projektorganisation
och en ekonomisk analys.
Förslaget godkänns.
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Ärendets tidigare behandling
Förslag till handlingsplan har behandlats i central samverkan med facken 2017-12-18.
Beslutsunderlag
Handlingsplan Heltidsresan
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
Kommunal
Exp

/

2018
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§6

Intern kontroll 2017 - Uppföljning KS/Kommunledningskontoret
Dnr KS/2017:344

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2017
2. Uppdra till kommunledningskontoret att i internkontrollplan för 2018 beakta de
kontrollområden som inte granskats eller åtgärdats 2017.
__________
Ärendet
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-12
Internkontrollplan 2017 för kommunledningskontoret
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen
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§7

Redovisning av internlån per 171231
Dnr KS/2017:283

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisning av internlån per 171231
Ärendet
Kommunledningskontoret redovisar internlån per 171231. Under 2:a halvåret 2017 har inga
nya internlån beviljats.
Internbankens verksamhet i tkr 2:a halvåret 2017
Amorteringar: 269.565:Totala lån: 2.043.796:Beslutsunderlag
Skrivelse över internlån per 171231
Register
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§8

Strand 5:151 - Ersättningskrav dagvattenanläggning, småhustomt
Söråker
Dnr KS/2017:362

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Köparens ersättningskrav beviljas.
2. Beslutet är av engångskaraktär på grund av särskilda omständigheter och är inte
prejudicerande.
_________
Ärendet
Kommunen sålde år 2015 rubricerad småhustomt. Köparen har nu ställt ett ersättningskrav till
kommunen avseende en dagvattenanläggning (stenkista) som de anlade i samband med att
deras bostadshus uppfördes. En enskild dagvattenanläggning (stenkista) anlades p.g.a.
oklarheter om kommunal dagvattenanslutning fanns eller ej när köpet genomfördes och
bygglov beviljades. Ersättningskravet är, av Miljö- och byggkontoret, bedömt till 19 754 kr
vilket motsvarar beloppet för anslutningsavgiften för dagvatten för aktuell fastighet.
Kommunstyrelsen behöver ta ställning till om ersättning ska utbetalas eller ej för den anlagda
stenkistan då det idag klargjorts att fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet.
Med anledning av de oklarheter som rådde vid försäljningstillfället föreslår Miljö- och
byggkontoret att kommunen återbetalar anslutningsavgiften för dagvatten till köparen. Denna
bedömning är gjort utifrån fastighetens tekniska förutsättningar och förutsättningar vid aktuell
försäljning. Denna bedömning ska inte ses som ett generellt ställningstagande från Miljö- och
byggkontoret vid eventuella framtida klagomål.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att tillägg görs med en
punkt 2 enligt följande: Beslutet är av engångskaraktär på grund av särskilda omständigheter
och inte ska betraktas som prejudicerande.
Förslaget godkänns.
Ärendets tidigare behandling
KS/2015:247
Beslutsunderlag
Utredning av anslutningsavgifter m.m. - Strand 5:151.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Miljö- och byggkontoret
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§9

Inbjudan att utse representanter till Ineras programråd
Dnr KS/2017:112

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse Aurora Lindberg, Kommunförbundet Västernorrland, till representant i Ineras
programråd.
2. Utse Jens Danielsson, IT-chef Örnsköldsviks kommun, till ersättare.
________
Ärendet
I mars 2017 genomförde Sveriges kommuner och landsting förvärv av Inera. Timrå kommun
beslutade, de 12 juni 2017 § 95, att förvärva aktier i Inera. Som stöd i Ineras styrelseberedning,
samt rådgivande i strategiska vägvalsfrågor och prioriteringar av uppdrag och verksamhet,
finns ett nationellt programråd. För närvarande är programrådet bemannats av 24
representanter för landsting och regioner, men ska breddas för att även innefatta kommuner.
Timrå kommun erbjuds att utse en representant att ingå i programrådet.
Beslutsunderlag
Inbjudan Inera
Protokollsutdrag till
Aurora Lindberg
Jens Danielsson
Ineras programråd
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen
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§ 10

Svar på gransking av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd
Dnr KS/2017:262

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avge svar på revisionsrapporten enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Anmoda nämnderna att följa upp så att tillgängliga utbildningar genomförs av
medarbetarna.
_________
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
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§ 11

Vägledande råd och bestämmelser Förvaltning och drift av IT
Dnr KS/2017:374

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Revidera vägledande råd och bestämmelser förvaltning och drift av IT.
________
Ärendet
Revisionen har i revisionsrapport, granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd,
påpekat brister av nämndernas ansvar i informationssäkerhetspolicy och vägledande råd och
bestämmelser förvaltning och drift av IT.
Kommunledningskontoret har i skrivelse reviderat vägledande råd och bestämmelser
förvaltning och drift av IT med tydliggörande av ansvaret för nämnderna enligt revisionens
påpekande.
Organisation och ansvar
Varje nämnd är ansvarig för sin verksamhet, utifrån av fullmäktige fastställt reglemente, och är
därmed ytterst ansvarig för förvaltningens verksamhetssystem. Nämndens förvaltningschef är
systemägare och ansvarig för IT-system som stödjer den egna verksamheten. Systemägare för
teknisk infrastruktur är IT-chefen. Ansvarsfördelningen ska medverka till att stödja
verksamheten och uppfylla informationssäkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett ITsystem, med alla dess delar, är en resurs i en verksamhet på samma sätt som personal och
lokaler.
Det övergripande ansvaret för kommunens samlade IT-verksamhet har kommunstyrelsen.
Systemägare
Systemägare utses av den egna nämnden och är i de allra flesta fallen förvaltningschefen. Flera
av nedanstående punkter gäller endast för mellan och stora system.
IT-säkerhetsutbildning
Att all personal blir informerad om regler och genomgår våra befintliga utbildningar
Beslutsunderlag
vägledande råd och bestämmelser förvaltning och drift av IT
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 12

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå
kommun
Dnr KS/2017:370

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för bl.a. utveckling och förtydligande av
riktlinjerna.
________
Ärendet
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2018-2020 , den 27 november § 175,
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera policyn kring den sociala ekonomin att gälla ett
gemensamt ansvar för samtliga nämnder. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april
2018.
Förslaget till reviderad policy anger Timrå kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin
och socialt företagande. Den utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i
tre sektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Revideringen görs för att tydligare definiera hur Timrå kommun ska stödja den sociala
ekonomin samt beskriva var i organisationen ansvaret för denna verksamhet ligger. Det
framgår även hur nya initiativ till verksamheter inom sektorn, särskilt överenskommelser om
så kallade idéburet offentligt partnerskap, kan initieras och hanteras.
Policydokumentet riktar sig till kommunens invånare, kommunens förvaltningsorganisation
och dess anställda, föreningslivet och andra berörda aktörer som t.ex. näringslivet,
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, fackförbund och ska revideras varje mandatperiod.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret för bl.a. utveckling och förtydligande av riktlinjerna.
Förslaget godkänns.
Beslutsunderlag
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen
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§ 13

Överenskommelse Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP), Timrå
kommun och Söråkers Folkets Hus
Dnr KS/2017:361

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna förslag till överenskommelse rörande Ideburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med Söråkers Folkets Hus.
2. Anvisa medel(500 tkr) ur arbetsmarknadsenhetens budget 2018.
3. Bemyndiga arbetsmarknadsenhetens chef Lars Backlund att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen.
________
Ärendet
Målet med en överenskommelse om IOP är att utveckla samverkan mellan olika partners för
att möjliggöra största möjliga insatser för personer som inom ideburna organisationer kan
erbjudas sysselsättning och kompetensutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13, § 187 om att stödja en förstudie kring IOP(Ideburet
offentligt partnerskap) i samverkan med Söråkers Folkets Hus. Utifrån den arbetsmodell som
arbetats fram under 2017 planerar kommunen i samverkan med Söråkers Folkets Hus att gå
vidare med en överenskommelse för 2018 för att tillvara ta den kraft som finns inom Folkets
Husföreningen.
Kommunen står för dokumentation, finansiering och för styrgrupp/handledning mm för
kommunens personal. Föreningen står för verksamhetstöd och för personalledning.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om IOP
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Söråkers Folkets Hus
Exp

/

2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 14

Pensionsavtal Landstinget Västernorrland
Dnr KS/2017:372

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna pensionsavtalet mellan Landstinget Västernorrland och Timrå kommun.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
avtalet.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med övriga berörda
kommuner förhandla med Region Västernorrland om reglering av den återstående
retroaktiva pensionsskulden.
4. Avstämningsrapport i ärendet lämnas vid kommunstyrelsens junisammanträde 2018.
_________
Ärendet
Ädelreformen innebar att personal från Landstinget verksamhetsflyttades till kommunen och
det reglerades via skatteväxling. I de avtal som upprättades så framgår att Landstinget står för
pensionskostnaden för den tid personalen arbetat på landstinget.
Under åren som gått har nya pensionsavtal mellan arbetsmarknadensparter förhandlats fram
och detta innebär inte att Landstinget kan undandra sig sin del av pensionskostnaden. SKL
styrelse har rekommenderat Landstingen och kommunerna att skriva på ett avtal om
kostnadsfördelning. Utan avtal genomför KPA inga kostnadsfördelningar utan kommunen får
ta hela pensionskostnaden.
Genom att underteckna det avtalsförslag som landstinget erbjuder sina kommuner så innebär
det att Landtinget tar över ansvaret för framtida pensionskostnader för denna grupp med start
2018-01-01. Detta innebär att Timrå kommun slipper betala totalt ca 5 mnkr, vilket innebär ca
0,4 mnkr per år.
Intjänade pensionsrätter 1997-12-31som betalas ut under tiden från år 2000 till dess att detta
avtal börjar gälla omfattas inte av denna uppgörelse utan blir föremål för senare hantering.
Omfattningen är ca 3 mnkr.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Tony Andersson (M) att avstämningsrapport i
ärendet lämnas vid kommunstyrelsens junisammanträde 2018.
Förslaget godkänns.
Beslutsunderlag
Förslagsprotokoll från Länsstyrelsen
Avtalsförslag från Landstinget
Vision 2025
Protokollsutdrag till
KLK
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 15

Inriktningsbeslut KS budget 2018-2020
Dnr KS/2017:373

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna inriktningen av effektiviseringen inom kommunstyrelsens budget 2018
Ärendet
Det förslag till budget avseende kommunstyrelsens ansvarsområden som lämnades till
budgetberedningen, innehöll en generell effektivisering på ca 1,8 mnkr. Effektiviseringen har
konkretiserats i ett antal åtgärder. Dessa är
Belopp (tkr) Åtgärd och konsekvens
350 Inköp av c-router senareläggs
300 Investering av lönesystem senareläggs vilket innebär minskade
konsultkostnader 2018
620 Förväntade ökade bidrag från AMS och Västernorrlands Idrottsförbund
(integration)
511 Allmän besparing
Kommunledningskontoret bedömer att åtgärderna inte påverkar möjligheterna att uppnå
beslutade mål och styrtal.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
KLK
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 16

Återrapportering, uppföljning av funktionshinderpolitiska
programmet 2012-2016
Dnr KS/2017:120

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra till kommunledningskontoret att revidera funktionshinderpolitiska programmet.
Ärendet
Sammanställning av nämndernas återrapportering av funktionshinderpolitiska programmet
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 § 137 att uppdra till nämnder och styrelser att följa
upp nuvarandefunktionshinderpolitiska program och redovisa ett nuläge inom sitt
ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Sammanställning av de återrapporterade underlagen från kommunens förvaltningar.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Annette Lehnberg
Exp

/

2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 17

Försäljning av Vivsta skola återremiss
Dnr KS/2017:294

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna köpehandlingar mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
köpehandlingarna.
______
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), Henrik
Sendelbach (KD), Björn Hellquist (FP) och Robert Thunfors (T) till förmån för eget förslag.
Ärendet
Ärendet om köpeavtal för Vivsta 19:1, Vivsta skola har återremitterats från KF 2017-11-27 §
170. Kultur- och tekniknämnden har hanterat ärendet 2017-12-21 § 135.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ekonomiska kalkyler om nuvarande och
framtida ekonomiska åtaganden för olika scenarios. Alternativen innebär olika risker som
beror på möjligheterna till försäljning och bostadsmarknaden vid olika tidpunkter. Timrå
kommuns övergripande mål för god ekonomisk hushållning anger bl. a. att Timrå ska ha ett
utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder.
I underlaget från Kultur- och tekniknämnden finns även beskrivet hur förutsättningarna för
försäljningen av Vivsta 19:1, bl a kommande hyresintäkter för köparen, har tagits fram.
Kommunledningskontoret bedömer att behandlat underlag är tillräckligt för att svara på
kommunfullmäktiges återremiss av ärendet – att de beräknade alternativet med försäljning nu
och försäljning när ny simhall färdigställts – för med sig olika risker, fördelar och nackdelar.
Av den anledningen överlåter kommunledningskontoret till kommunstyrelsen att föreslå
beslut till kommunfullmäktige.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna köpehandlingar mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
köpehandlingarna.
Tony Andersson(M), Henrik Sendelbach (KD), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP)
föreslår att kommunen avvaktar med försäljningen tills nya simhallen är färdigställd samt
avslag på Ewa Lindstrands (S) förslag.
Ordföranden Ewa Lindstrand (S) ställde de båda förslagen under proposition avslag-bifall och
konstaterade att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ewa Lindstrands (S) förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ärendets tidigare behandling
KS 2017-11-07 §292
KF 2017-11-27 §170
Beslutsunderlag
Underlag från Kultur- och tekniknämnden 2017-12-21§135:
• Förslag till remissvar
• Bilaga Förslag till remissvar
• Protokollsutdrag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
KTN
KLK
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 18

Svar på motion - Alla partier i valnämnden
Dnr KS/2017:284

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) 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.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Robert Thunfors (T) bifall till motionen. Ewa
Lindstrand (S) föreslår avslag på motionen.
Ordföranden Ewa Lindstrand (S) ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Reglemente för valnämnden, KS/2017:292
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande, §
155 2017
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Motion – Alla partier i valnämnden
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors, Timråpartiet
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-09

Kommunstyrelsen

§ 19

Delegationsärenden
Dnr KS/2017:5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet

Delegations paragraf

Delegat

Dokumentbeskrivning

KS DEL/2017 § 30

Kommunchefen

Fullmakt att företräda kommunens
talan.

KS DEL/2017 § 31

Kommunstyrelsens
ordförande

Söråker 2:27 - Förvärv av fastighet

KS DEL/2017 § 32

Kommunchef

Vivsta 13:19 (område av) - Option
på förvärv mellan Sunds Fibertech
AB och Timrå Kommun.

KS DEL/2017 § 33

Kommunchef

Vivsta 13:19 (område av) Tillägg till
köpeavtal mellan Ibetec AB och
Timrå kommun.

KS DEL/2017 § 35

Kommunstyrelsens
ordförande

Skyttberg S:1 – Samråd om
fastighetsreglering

KS DEL/2017 § 36

Kommunchef

Avtal Migrationsverket för e-tjänst
ansvar för ensamkommande barn
och unga

KS DEL/2017 § 37

Kommunchef

Tf kommunchef 2017-12-27-201801-01 Yvonne Westerlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 20

E ON - Förändringar i bolagsstrukturen
Dnr KS/2017:155

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
E.ON har, den 1 juli 2017, överlåtit vissa fjärrvärmeverksamheter i ett dotterbolag – E.ON
Värme Lokala Energilösningar AB (EVLE). Verksamheten i E.ON Värme Timrå AB var en
av de fjärrvärmeverksamheter som överläts. Därmed är det EVLE som driver
fjärrvärmeverksamheten i Timrå kommun. Samverkansavtalet som tecknades i juni 2017
mellan E.ON Värme Sverige AB och Timrå kommun har överlåtitis till EVLE som övertar
alla rättigheter och skyldigheter enligt samverkansavtalet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har, den 12 juni 2017 § 94,beslutat att 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. Ingå ett samverkansavtal med E.ON Värme Timrå
AB. Uppdragit 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.
I samverkansavtalet mellan Timrå kommun och E.ON Värme Sverige AB ska
kommunledningen och ledningen för E.ON i regionen utse representanter att ingå i
samverkansgruppen. Samverkansgruppen mellan kommunledningen och ledningen för E.ON
i regionen ska bestå av tre deltagare från vardera Part.
Beslutsunderlag
Skrivelse E.ON
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen
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§ 21

DHR Sundsvall - Timrå
Dnr KS/2017:365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
DHR Sundsvall – Timrå har, den 7 december 2017, skrivit till riksdagspolitikerna i
Västernorrlands län om indragen assistans.
Beslutsunderlag
Skrivelse DHR
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 22

Cirkulär 17:57 - En ny kommunallag
Dnr KS/2017:353

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Innehållet i den nya kommunallagen tas upp till diskussion vid kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
2. Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 17:57 förtydligat den nya kommunallagen som
träder i kraft den 1 januari 2018.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 23

Timrå kommuns indelning i valdistrikt
Dnr KS/2017:346

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Länsstyrelsen Västernorrland har, den 1 december 2017, beslutat att ändra valdistriktindelning
för Timrå kommun inför allmänna valen 2018.
Beslutsunderlag
Beslut Länsstyrelsen
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 24

Revidering av drogpolicy - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:357

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden antog 2010-03-18 en drogpolicy för kultur- och tekniknämndens
verksamheter samt föreningslivet i Timrå kommun.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-12-07 anta revidering av drogpolicyn avseende
alkoholförbudet i lokaler upplåtna av kultur- och tekniknämnden.
Beslutsunderlag
Reviderad drogpolicy (ny text markerad med rött)
Protokollsutdrag KTN 2017-12-07 § 123
Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 25

MittSverige Vatten och Avfall - Internkontrollrapport 2017
Dnr KS/2017:341

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Mitt Sverige Vatten&Avfall har i skrivelse, den 29 november 2017, översänt
internkontrollrapport 2017.
Beslutsunderlag
Internkontrollrapport 2017
Internkontrollplan 2017
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 26

MittSverige Vatten och Avfall - Internkontrollplan 2018
Dnr KS/2017:342

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
MittSverige Vatten&Avfall har i skrivelse, den 29 november 2017, översänt intern
kontrollplan 2018.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 27

Överförmyndarnämnden Mitt - Internkontroll 2017
Dnr KS/2017:371

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har upprättat internkontrollplan för 2017 samt beslutat, den 15
december 2017 § 204, att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Intern kontroll 2017
Vision 2025
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 28

Överförmyndarnämnden Mitt Mål och resursplan 2018
Dnr KS/2017:338

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
___
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 17 november 2017 § 191, beslutat att överlämna mål
och resursplan 2018 till samtliga samverkande kommunerna för kännedom.
Beslutsunderlag
Mål och resursplan 2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 29

Överförmyndarnämnden Mitt - Budget 2018
Dnr KS/2017:314

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har i beslut, den 25 oktober 2017, upprättat budget för 2018
samt översänt den till kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Budget 2018
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 30

Besök i Timrå kommun för dialog kring ny Regional
utvecklingsstrategi
Dnr KS/2017:343

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Landstinget Västernorrland är sedan den 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig aktör i
Västernorrland. Målsättningen är att utföra det regionala utvecklingsuppdraget i mycket nära
samverkan med kommunerna.
Landstinget Västernorrland har därför i skrivelse, den 28 november 2017, gjort förfrågan till
kommunen om en dialog för att diskutera regionala utvecklingsfrågor.
Beslutsunderlag
Skrivelse Landstinget Västernorrland
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 31

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

Beslut
Kommunstyrelsen 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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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 32

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

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 33

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

Beslut
Kommunstyrelsen 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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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-09

§ 34

Medborgarförslag - Upphöra med nattsläckning av gatubelysning
Dnr KS/2017:360

Beslut
Kommunstyrelsen 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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§ 35

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs 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.
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