Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

Plats och tid

Timrå kommunhus 11.15-11.55

Beslutande

Ewa Lindstrand (S), ordförande 92-105,107109,111-129
Björn Hellquist (L), ordförande §§ 106, 110
Stefan Dalin (S) §§ 92-105,107-129
Johanna Bergsten (S)
Jan Norberg (S), §§ 92-107, 110, 111,113-129
Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Anna-Lena
Fjellström (S), §§ 92-107,110-129
Per-Arne Frisk (S) tjänstgör istället Maritza Villanueva Contreras (V)
Björn Hellquist (L) §§ 92-99, 101-105, 108-109,111129
Niklas Edén (C)
Marcus Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)
Roger Öberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin
(S) § 106
Roger Öberg (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson
(S) § 108, 109
Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för Ewa
Lindstrand § 106, 110
Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för Jan
Norberg (S) §§ 108, 109, 112
Tony Andersson (M), §§ 92-105,107,111,113-129
Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Björn
Hellquist (L) §§ 100,107
Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Tony
Andersson (M) §§ 106,108-110,112

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Jan-Christer Jonsson (S), ersättare §§ 92105,107,111,113-129
Roger Öberg (S), ersättare §§ 92-105,107,110-129
Andreaz Strömgren, kommunchef
Henrik Sendelbach (KD), ersättare §§ 92-99,101105,111,113-129

Utses att justera

Per- Arne Frisk (S) och Marcus Molinder (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret torsdag den 5 april 2018

Underskrifter

………………………………………………….
Ewa Lindstrand (S), ordförande §§ 92-105,107109, 111-129

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

Björn Hellquist (L), ordförande §§ 106,110
………………………………………………….
Per-Arne Frisk (S), justerare

Justerandes sign

………………………………………………….
Marcus Molinder (SD), justerare
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ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-04-05

Anslaget nedtas den
2018-04-27
Paragrafer
92-129

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Ärenden till kommunstyrelsen den 3 april 2018
Val av justerare, § 92
Fastställande av ärendelista, § 93
Inventering av detaljplaner för utökade byggrätter, § 94
Projekt för hållbart arbetsliv, § 95
Internkontroll 2017- Nämndernas rapportering till KS, § 96
Redovisning av uppdrag - Möjligheten till projekt via Samordningsförbundet inom integrationsområdet, §
97
Redovisning av uppdrag -Utredning om möjligheten att driva aktivitetshuset Pangea i föreningsform, § 98
Förvaltade stiftelser, § 99
Förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente för förbundsdirektionen och reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, § 100
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst- och riksfärdtjänst – Revidering, § 101
Avgiftsnivåer i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, § 102
Miljöbokslut 2017, § 103
Årsredovisning 2017 Timrå kommun, § 104
Årsredovisning 2017 AB Timråbo, § 105
Årsredovisning 2017 Midlanda Centrum, § 106
Årsredovisning 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund , § 107
Årsredovisning 2017 MittSverige Vatten & Avfall AB, § 108
Årsredovisning 2017 Timrå Vatten AB, § 109
Årsredovisning 2017 Midlanda Fastigheter AB, § 110
Årsredovisning 2017 Midlanda Flygplats AB, § 111
Årsredovisning 2017 Wifsta Water AB, § 112
Motionssvar – Motion från (SD) om bullerplank, § 113
Ett komplett Färja – Information, § 114
Anmälan av medfinansieringsintyg avseende MiLo – Miljön i kontrolloopen samt DRIVE – Elbil för alla,
§ 115
Redovisning av förslag till Regionaltransportplan 2018 2029, § 116
Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, § 117
Samverkan mellan Polis och Timrå kommun - Redovisning av Aktivitetsplan 2017, § 118
Underhållsplan för Timrå kommuns fastigheter 2018-2027, § 119
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för
maskiner 2018-2025, § 120
Lokalförsörjningsplan 2018-2020 för Timrå kommun, § 121
Medborgarförslag - Säker gångväg till Ala skola i Söråker, kultur- och tekniknämndens beslut, § 122
Medborgarförslag - Sätt upp en hundlatrin på Forsmon, kultur- och tekniknämndens beslut, § 123
Medborgarförslag - Bygg en klättervägg av Y-et, kultur- och tekniknämndens beslut, § 124
Överprövning av ett avtals giltighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU
Svenska Stödboenden och Omsorg, SSBO ./. Timrå kommun, § 125
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – Rapportering, § 126
KS - Uppdrag och projektredovisning, § 127
Motionsredovisning, § 128
Delegationsbeslut, § 129
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§ 92
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Per-Arne Frisk (S) och Marcus Molinder (SD) att, tillsammans med ordförande, justera
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 5 april 2018.
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§ 93

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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§ 94

Inventering av detaljplaner för utökade byggrätter
Dnr KS/2018:137

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna inventeringen av detaljplaner enligt kommunfullmäktiges uppdrag.
2. Uppdra till samhällsenheten att återkomma med olika förslag på åtgärder med anledning av rapporten för att öka bostadsproduktionen. Åtgärderna ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har i budget- och verksamhetsplan för 2018-2020 uppdragit till kommunstyrelsen att inventera vilka detaljplaner som kan bli föremål för revidering för att kunna
förenkla möjligheten att bygga åretruntboende i attraktiva miljöer. Uppdraget ska redovisas i
kommunstyrelsen i april 2018.
Miljö- och byggkontoret har i sin inventering utgått från detaljplaner med byggrätter för huvudbyggnader under 100 m2 i ett plan då det anses utgöra en ytmässig begräsning för att använda boendet året runt.
Inventeringen har visat att kommunen har 25 st detaljplaner där byggrätten är begränsad allt
från 75 m2 upp till 100 m2 för huvudbyggnad (se kart- och statistikbilaga). Dessa detaljplaner
är belägna sjö- eller kustnära vilket bedöms utgöra en attraktiv miljö. Merparten av dessa detaljplaner är belägna längs Söråkerskusten mot Tynderö och Åstön. Sedan finns det utspridda
detaljplaner vid Stora Bandsjön, Aspen, Lill-Roten och Bye.
För att vidare bedöma dessa detaljplaners möjlighet till revidering av byggrätter har dessa bedömts enligt kommunens strategidokument Vision2025 och förslag till ny översiktsplan (utställningshandling 2017-03-06).
Vision2025 ger inom fokusområdet Tillväxt att visionen för Timrå är kunna erbjuda attraktiva
bostäder och vackra nat1urmiljöer för alla. För fokusområdet Livsmiljö ges visionen att det ska
vara enkelt att leva i Timrå och att livet ska präglas av ett klimatsmart förhållningssätt.
Öp2035 har ett mål och en utvecklingsstrategi som ger att kommunen ska öka till minst 19000
invånare till 2025 och till 20000 invånare 2035. Strategin föreslår att vi framförallt ska växa
inom våra tätortsområden. Men också att vi ska kunna ge möjligheter till att bo nära vatten
där det är lämpligt. Vidare är det beskrivet i förslaget till ny översiktsplan att kommunen ser
positivt på en utveckling med omvandling av fritidshus till åretruntboende.
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Men alla förslag till planändringar eller nya planer för utökade byggrätter förutsätt ske via privata initiativ. För att utökade byggrätter ska tillåtas krävs att vatten- och avloppsfrågorna löses på ett godtagbart sätt.
Utifrån dessa strategidokument bedömer Miljö- och byggkontoret att samtliga detaljplaner kan
vara aktuella för revidering, antingen genom ny detaljplan eller genom ändring av detaljplan.
För att ytterligare stärka möjligheten till åretruntboende i dessa områden kan kommunens
riktlinjer för utökade byggrätter inom fritidsbebyggelse (antagna 2008-06-16) behöva revideras. Dessa riktlinjer är delvis inaktuella då de hänvisar till att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar om att anta detaljplaner. Riktlinjerna ger också att byggrätten högst får regleras till
160 m2 för huvudbyggnad och högst 40 m2 för komplementbyggnad. Vidare regleras också
utformningen av byggrätten genom att tillbyggnader och kompletteringar ska utformas som
mindre stugor eventuellt kopplade till befintlig byggnad via inbyggda länkar. Detta för att behålla småskaligheten i berörda områden.
Dessa riktlinjer bedöms inte underlätta möjligheten till åretruntboende då den vanligaste formen av nybyggnation, kataloghus, i princip inte kan byggas i dessa områden. Att även begränsa komplementbyggnader till 40 m2 gör det svårt att t.ex skapa tillräcklig storlek för ett
dubbelgarage vilket erfarenhetsmässigt brukar vara ett önskemål vid byggnation i omvandlingsområden.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att göra ett tillägg med: Uppdra till samhällsenheten att återkomma med olika förslag på åtgärder med anledning av rapporten för att öka bostadsproduktionen. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kartbilaga
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018
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§ 95

Projekt för hållbart arbetsliv
Dnr KS/2018:119

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna ansökan till Vinnova för medel till projektet Hållbart arbetsliv.
2. Medfinansiera projektet Hållbart Arbetsliv under 2018 med 0,4 mkr av kommunstyrelsens medel för oförutsedda medel.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att tydligt redovisa hur interna HR-resurser ska
delta i projektet för att underlätta implementeringen av projektets resultat. Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i maj 2018.
____
Ärendet
I november 2017 ansökte Timrå kommun och HR-avdelningen stöd från Samordningsförbundet för att starta ett projekt kallat ”Friskare Arbetsplatser”. Projektet skulle drivas i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingen Västernorrland, Premicare
primärvård, och Previa företagshälsovård. Syftet var att märkbart sänka sjuktalen och bättre
kunna tillvarata medarbetares arbetsförmåga samt förhindra långtidssjukskrivning. Tyvärr
beviljades inte sökta medel denna gång. Men behovet att sänka sjuktalen kvarstår utifrån såväl
kostnader för kommunen som livskvalitet för den enskilde.
Därför föreslår HR-avdelningen att Timrå kommun ska ta ny sats i form av ett projekt för
Hållbart Arbetsliv. Projektets intensioner redovisades av kommunchef Andreaz Strömgren till
Kommunstyrelsen den 6 mars.
Vi vill med projektet hitta nya vägar mot god hälsa och ett mer hållbart arbetsliv. Genom fyra
utvalda pilotenheter i kommunen ska etablerade och nya metoder prövas för att skapa rätt
förutsättningar för minskade sjuktal. Vi vill även tillämpa en lärande process genom följeforskning tillsammans med Umeå Universitet. Forskningen avser att avslutas med en forskningstext och en utgiven bok.
Vid sidan om arbetet i de fyra piloterna, kommer projektet att fokusera på att stärka samverkan i rehabiliteringsprocessen. Målet är att främja en snabbare återgång till arbete. Bristfälligt
hanterade ärenden är mycket kostsamma och destruktiva för såväl drabbade som ansvariga
chefer. Projektet kommer att utreda nya vägar och metoder för rehabiliteringsarbetet. I detta
ingår utbildning och stöd till cheferna inom Timrå kommun så att man tidigt kan identifiera
signaler och riskfaktorer för sjukskrivning.
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Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att göra ett tillägg med en punkt 3: Uppdra till kommunledningskontoret att tydligt redovisa hur interna HR-resurser ska delta i projektet för att underlätta
implementeringen av projektets resultat. Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i maj
2018.
Tony Andersson (M) föreslår avslag på projektansökan och Ewa Lindstrands (S) tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen, med Ewa Lindstrand (S) tilläggsförslag, mot varandra
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag
med Ewa Lindstrands (S) tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Projekt
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 96

Intern kontroll 2017, nämndernas rapportering
Dnr KS/2018:2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna rapporterna om den interna kontrollen 2017 från kultur- och tekniknämnden,
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Det finns
inget i rapporterna som ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer.
Ärendet
Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig
inom sitt område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i
samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, bestämma om sådana.
Kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2017, rapport med
granskningsplan.
Kultur- och tekniknämndens beslut § 4/18.
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2017, rapport med
granskningsplan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 8/18.
Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2017, rapport med granskningsplan.
Socialnämndens beslut § 26/18
Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2017, rapporter med
granskningsplan.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 12/18.
Vision 2025

Protokollsutdrag till
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Socialnämnd
Barn- o Utbildningsnämnd
Miljö- o Byggnadsnämnd
Kultur- o Tekniknämnd
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 97

Redovisning av uppdrag Möjligheten till projekt via Samordningsförbundet inom integrationsområdet
Dnr KS/2018:146

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisningen.
____
Ärendet
Lars Backlund Arbetsmarknadsenheten har, i skrivelse, upprättat redovisning av uppdraget.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har, den 27 november 2017 § 175, uppdragit till kommunstyrelsen att i
dialog med samtliga nämnder se över möjligheten att forma projekt kring integrationsarbete
där exempelvis Finsam kan vara en extern part samt att uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
Beslutsunderlag
Redovisning
Protokollsutdrag
Arbetsmarknadsenheten
Exp

/

2018
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§ 98

Redovisning av uppdrag Utredning om möjligheten att driva aktivitetshuset Pangea i föreningsform
Dnr KS/2018:123

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisningen.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kultur- och tekniknämnden i uppdrag att utreda föreningsdrift
av aktivitetshuset Pangea.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 föreslå kommunfullmäktige besluta fortsätta driva aktivitetshuset Pangea i kommunal regi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 171127 § 175
Protokollsutdrag KTN 180308 § 24
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018
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§ 99

Årsredovisning 2017, förvaltade stiftelser
Dnr KS/2018:50

Ärendet utgår.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade
donationsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt
stiftelselagen. Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr.
De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är
Per Bergmans Donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är
bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är
skyldig att föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning.
Årsredovisningen skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS 280/14. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor
Beslutsunderlag
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen
Bunsows hjälpstiftelse
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 100

Förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente för förbundsdirektionen, och reglemente för revisorerna i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Dnr KS/2018:88

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta förslaget på 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
2. Anta förslaget på 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
3. Anta förslaget på 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
4. Anta förslaget på 180220 Reglemente för revisorerna, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
5. Ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att
samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.
____
Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Henrik Sendelbach (KD)
tjänstgör istället för Björn Hellquist (L).
____
Ärendet

Bakgrund

Den 26 maj 2016 träffades samtliga kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik för att diskutera styrning och organisation av kollektivtrafiken i Västernorrland. Mötet kom fram till slutsatsen att landstinget och kommunerna borde omförhandla innehållet i de styrande dokumenten för kommunalförbundet -förbundsordning och
samverkansavtal.
Under hösten 2016 har landstingets och kommunernas respektive fullmäktige fattat beslut om
uppsägning av förbundsordningen och samarbetsavtalet för omförhandling. Respektive medlem har även utsett en ledamot var till en styrgrupp samt en tjänsteman var till en arbetsgrupp.
Från november 2016 har också kollektivtrafikmyndigheten deltagit i arbetsgruppens arbete.
(se också bifogat PM, bilaga 5).

Arbetsgång

Arbetet med framtagande av nya dokument har bedrivits som process där arbetsgruppen har
diskuterat igenom alla delarna av dokumenten och beskrivit diskussionerna i form av PM där
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utförliga texter har formulerats. Dessa PM har sedan koncentrerats till de färdiga dokumentutkasten som processats vidare dels vid arbetsgruppens möten dels i hemorganisationerna.
Arbetet har utgått från styrgruppens projektdirektiv.
Styrgruppen har följt arbetet och fattat beslut om tidsramar och principiella ställningstaganden
under processens gång.

Påverkande lagstiftning

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Kommunallag (2017:725).

Överväganden
De styrande dokumenten har färdigställts i enlighet med direktiven. Två frågor har dock lyfts
ut inför detta ställningstagande. Det är dels hur finansieringen av kollektivtrafiken ska fördelas, dels frågan om hur kollektivtrafiken ska organiseras. Styrgruppen har här bedömt att dessa
båda frågor behöver processas vidare under våren för beslut snarast möjligt.
Styrgruppen överlämnar i övrigt sina förslag för ställningstagande i respektive medlems fullmäktige.

Viktigare förändringar

Antalet ledamöter i förbundsdirektionen ändras från 22 ledamöter till 9 ledamöter och 9 ersättare. Denna förändring sker 2019 01 01 så att den nuvarande direktionen sitter mandatperioden ut.

Bilagor

”180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län”, ”180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län”, ”180220 Reglemente för förbundsdirektionen”, ”180220 Reglemente
för revisorerna”, ”180220 PM- beskrivning av process och underlag för jämförelse”. ”170619
Direktiv för översyn av styrdokumenten för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten”
Beslutsunderlag
Direktiv för översyn av styrdokumenten för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland
Förbundsordning för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
PM-beskrivning av process och underlag för jämförelse
Reglemente för förbundsdirektionen
Reglemente för revisorerna
Samarbetsavtal för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Protokollsutdrag till
Torsten Berglund Region Västernorrland
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 101

Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
Dnr KS/2018:68

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
Godkänna revidering av Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.
_____
Ärendet
Lagen om Färdtjänst och Lagen om Riksfärdtjänst reglerar verksamheterna. Kommunerna har
möjlighet att utöver lagen vara mer generös än lagens grundkrav och kommunens tillämpning
regleras i ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst”. I de nu gällande riktlinjerna från 2002
föreslås följande ändringar.
1. Antal medresenärer ändras från två till en. Den som har behov av hjälp på resmålet av
två personer kan ansöka och få beviljat två medresenärer.
2. Egenavgiften för färdtjänstresenären ska vara densamma oavsett typ av fordon som
beviljats. I de gamla riktlinjerna är det lägre egenavgift för de som beviljats färdtjänst
med specialfordon. Det finns inget skäl att ha olika egenavgifter utan det skapar bara
osäkerhet om priset när resenärerna i samma bil får betala olika pris för samma resa.
3. Bärhjälp kan i dagsläget beviljas när det sker i samband med en färdtjänstresa. Bärhjälp
omfattas inte av Lagen om färdtjänst men har ordnats av färdtjänsten i Västernorrland
som service. Den texten behöver ändras till att bärhjälp kan utföras i samband med en
färdtjänstresa om föraren bedömer att det kan ske utan risk för resenären och förarna.
På sikt kan behovet av bärhjälp behöva lösas på annat sätt och det är också något som
arbetsmiljöverket förespråkar. Anledningen är att det hänt olyckor där både resenären
och förarna skadat sig.
I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats skrivits mer lättläst.
Beslutsunderlag
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, reviderade 2006
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, reviderade 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 102

Avgiftsnivåer i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Timrå kommun
Dnr KS/2018:78

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Upphäva fastställd barnomsorgstaxa 2003-10-27 § 96.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmoda barn- och utbildningsnämnden att fastställa avgiftsnivåer i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet i Timrå kommun, utifrån barn- och utbildningsnämndens reglemente.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014 § 196 att uppdra till styrelser och nämnder
att årligen genomföra en översyn gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden överlämnade till kommunfullmäktige 2015-04-22 § 56, information om uppdateringen av taxor och avgifter för barnomsorg från och med den 1 juli
2015, och 2015-11-18 § 126 information om nya avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola och
fritidshem från och med den 1 januari 2016.
Förvaltningen beslutade 20 december 2017 § 114 om Tillämpningsanvisningar för avgifter och
regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och har därefter upprättat en sammanställning av avgiftsnivåer för Timrå kommun, att fastställas av kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige upphäva Timrå kommuns
Barnomsorgstaxa, författningssamling nr BU 29 a, § 96 2003-10-27.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Avgiftsnivåer i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun
Vision
Beslut i BUN 2018-02-07 § 11
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 103

Miljöbokslut 2017
Dnr KS/2018:48

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna 2017 års Miljöbokslut.
____
Ärendet
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter
som skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2017

Beslutsunderlag
Miljöbokslut 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser o nämnder
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 104

Årsredovisning 2017 Timrå kommun
Dnr KS/2018:56

Beredningsförslag
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa årsredovisningen 2017 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god
ekonomisk hushållning 2017.
2. Avsätta 10 mkr av resultatet i en kulturell avsättning för framtiden.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2017 för kommunen sammanställd redovisning(”kommunkoncernen”). Redovisningen ger en översiktlig information
om verksamhet och ekonomi. Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för
kommunen till 19,7 mnkr vilket är i paritet med föregående år. Från resultatet skall avräknas
realisationsvinst vid aktieförsäljning mm om 11,5 mnkr.
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2017. Kommunen uppnår helt eller delvis
nästan alla de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen
att god ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgår till 25,7 mnkr inkl inklusive bokslutsdispositioner och skatt.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att avsätta 10 mkr av resultatet i en kulturell avsättning för framtiden.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder, revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 105

Årsredovisning 2017 AB Timråbo
Dnr KS/2018:120

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Ärendet
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 106

Årsredovisning 2017 Midlanda Centrum
Dnr KS/2018:142

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum AB följer revisionens förslag och -fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Ewa Lindstrand (S), Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen på
grund av jäv. Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för Ewa Lindstrand (S), Roger Öberg
(S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) och Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för
Tony Andersson (M). Björn Hellquist (L) tjänstgör som ordförande istället för Ewa Lindstrand (S).
____
Ärendet
Midlanda Centrum AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 107

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 - Medelpads Räddningstjänstförbund
Dnr KS/2018:108

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsredovisningen.
2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för
beslut om ansvarsfrihet.
____
Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Henrik Sendelbach (KD)
tjänstgör istället för Björn Hellquist (L).
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse för år 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Medelpads Räddningstjänstförbund
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 108

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 - Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
Dnr KS/2018:97

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Mitt Sverige Vatten och avfall AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Jan Norberg (S), Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen på
grund av jäv. Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för Jan Norberg (S), Roger Öberg (S)
tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S) och Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Tony
Andersson (M).
____
Ärendet
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Mitt Sverige vatten och
avfall AB år 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 109

Årsredovisning med revisionsrapport och granskningsrapport
2017 - Timrå Vatten AB
Dnr KS/2018:96

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och
fastställer resultat- och balansräkning
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Jan Norberg (S), Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen på
grund av jäv. Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för Jan Norberg (S), Roger Öberg (S)
tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S) och Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Tony
Andersson (M).
____
Ärendet
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Timrå vatten AB år
2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 110

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 - Midlanda Fastigheter AB
Dnr KS/2018:79

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Ewa Lindstrand (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. JanChrister Jonsson (S) tjänstgör istället för Ewa Lindstrand (S) och Henrik Sendelbach (KD)
tjänstgör istället för Tony Andersson (M). Björn Hellquist (L) tjänstgör som ordförande istället för Ewa Lindstrand (S).
____
Ärendet
Midlanda Fastigheter AB revisorer har översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år
2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 111

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 - Midlanda Flygplats AB
Dnr KS/2018:80

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Ärendet
Midlanda Flygplats AB revisorer har översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år
2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 112

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 Wifsta Water AB
Dnr KS/2018:121

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta Water AB följer revisionens förslag och
-fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
____
Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. JanChrister Jonsson (S) tjänstgör istället för Jan Norberg (S) och Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Tony Andersson (M).
____
Ärendet
Wifsta Water AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret
2017.

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 113

Motionssvar Motion från (SD) om bullerplank
Dnr KS/2017:209

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Marcus Molinder (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
I motion till kommunfullmäktige beskriver Fredrik Bernblom (SD), Marcus Molinder (SD)
och Ulf Lindholm (SD) att boende i närheten av E4 upplever bullerproblem. För att åtgärda
bullerproblemen och på så vis öka trivseln för boende i närheten av E4 så föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta:
•
•
•
•

Att undersöka vart ett bullerskydd är nödvändigt.
Att ta fram förslagsalternativ på åtgärder.
Att undersöka möjligheten till ekonomiskt stöd.
Att undersöka om detta kan anses som en investering.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för
yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-09-25 lämnat motionen för yttrande till miljö- och
byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om yttrande, § 29 daterat 2018-02-12, se bilaga.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden beslut om yttrande daterat 2018-02-12
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp / 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 114

Ett komplett Färja - Information
Dnr KS/2018:124

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
____
Ärendet
I december beslutade kommunstyrelsen bevilja medfinansiering av insatser för att skapa ställplatser för husbilar samt skapa en attraktiv miljö kring området Färja i syfte att skapa ett av
Timrås mest attraktiva besöksmål.
LEDER har nu beviljat projektet som startar under vintern/våren 2018. Fördelningen av beslutad finansiering från Timrå kommun kommer ske med 195tkr till LEADER och 105tkr till
Tynderöfiskarna, totalt omfattar medfinansiering 300tkr och kommer enligt prognosen kunna
nå uppsatta projektmål.
Projektet kommer att ledas och drivas av föreningen Tynderöfiskarna.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:325
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 115

Anmälan av medfinansieringsintyg avseende MiLo - Miljön i kontrolloopen samt DRIVE - Elbil för alla
Dnr KS/2017:151

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Timrå kommun har upprättat medfinansiering avseende MiLo – Miljön i kontrolloopen och
DRIVE – Elbil för alla samt översänt medfinansieringsintygen till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendets tidigare behandling
Timrå kommun har, den 13 juni 2017 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet.
Avtalet gäller i fyra år. Enligt avtalet avsätter parterna 1 mkr/år var för att finansiera förstudier
inom prioriterade områden. Avtalet med Timrå anger även prioriterade områden att samverka
kring bl a:
Verksamhetsutveckling genom digitalisering,
E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem,
E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund,
Optimering av samspel samhälle och näringsliv,
Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning,
Bostäder och integration: från institution till egen bostad,
Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning.
Beslutsunderlag
Medfinansieringsintyg MiLo
Medfinansieringsintyg DRIVE
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 116

Redovisning av förslag till Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029
Dnr KS/2017:252

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Region Västernorrland har, den 19 februari 2018, inkommit med redovisning av förslag till
Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 117

Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden
Dnr KS/2018:111

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Mellan Timrå och Arbetsförmedlingen i Timrå kommun har överenskommelse träffats avseende fördjupad samverkan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Överenskommelsen gäller fr o m den 1 mars 2018 t o m den 28 februari 2021.
Beslutsunderlag
Överenskommelse
Lokal modell för fördjupad samverkan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden 201802-28
Brev från delegationen för unga och nyanlända till arbete

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 118

Samverkan mellan polis och kommun - redovisning av aktivitetsplan 2017
Dnr KS/2018:117

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat en redovisning av
genomförda aktiviteter 2017. Aktiviteterna är kopplade till gällande samverkansavtal (20172018) mellan kommun och polis för ökad trygghet i Timrå kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 119

Underhållsplan för Timrå kommuns fastigheter 2018-2027
Dnr KS/2018:122

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har 2018-03-08 antagit upprättat förslag till underhållsplan för
Timrå kommuns fastigheter 2018-2027.
Beslutsunderlag
Underhållsplan
Protokollsutdrag KTN 2018-03-08 § 21
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 120

Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2018-2025
Dnr KS/2018:135

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_____
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har 2018-03-08 antagit upprättat förslag till underhållsplan för
Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner
2018-2025.
Beslutsunderlag
Underhållsplan
Protokollsutdrag KTN 180308 § 20
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 121

Lokalförsörjningsplan 2018-2020
Dnr KS/2018:136

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och teknikförvaltningen ska samordna kommunens utnyttjade lokaler och att detta ska ske med största möjliga framförhållning och i nära
dialog med övriga nämnder och förvaltningar samt att en plan för lokalförsörjning ska finnas
och hållas aktuell.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 att anta upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för Timrå kommun 2018-2020 samt att uppdra till förvaltningen att ta bort de uppgifter som inte längre är aktuella.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2018-2020
Protokollsutdrag KTN 180308 § 15
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 122

Medborgarförslag - Bygg en gångväg från Ala skola och västerut
utmed Rigstavägen
Dnr KS/2018:134

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en gångväg från Ala skola och västerut utmed Rigstavägen.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 180308 § 18
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 123

Medborgarförslag - Sätt upp en hundlatrin på Forsmon
Dnr KS/2018:128

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp en hundlatrin på Forsmon.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 124

Medborgarförslag - Bygg en klättervägg av Y-et
Dnr KS/2018:125

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en klättervägg av Y-et.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 180308 § 17
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 125

Överprövning av ett avtals giltighet enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, LOU
Dnr KS/2017:355

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Förvaltningsrätten har meddelat dom i rubr ärende.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 126

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS till KF
Dnr KS/2018:100

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till
revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige.
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO
inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 4, 2017
Protokollsutdrag till
Socialförvaltningen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 127

KS - Uppdrag och projektredovisning
Dnr KS/2018:140

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat KS-uppdrag och
projektredovisning.
Beslutsunderlag
KS-uppdrag och projektredovisning
Beslutsunderlag
Redovisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

§ 128

Motionsredovisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Motioner, ingivare
Motion från Roger Öberg (S), Per-Arne Frisk (S), Jan Norberg (S) och Anders Rydahl (S) –
Vita jobb en modell för justa villkor vid offentlig upphandling, dnr 2013:200, bereds av kommunstyrelsen.
Motion från Ingvar Smedjegård (C) om att anlägga en strandpark i området mellan Timrå
Järnvägsstation och Varvskapellet, dnr 2014:179, bereds av kultur- och tekniknämnden.
Motion från Folke Nyström (MP) om en satsning på besöksnäringen genom en upprustning
av Y-et och skapande av ett naturrum i dess närhet, dnr 2015:233, bereds av kultur- och tekniknämnden.
Motion från Lotta Borg (T) och Robert Thunfors (T) - Fria arbetskläder i förskola och fritidshem för personalen, dnr 2016:59, bereds av barn- och utbildningsnämnden
Motion från Marcus Molinder (SD) Bullerplank vid E4an, dnr 2017:209, bereds av miljö- och
byggnadsnämnden
Motion från Marcus Molinder (SD) och Jonathan Lundin (SD) Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun, dnr
2017:210 bereds av socialnämnden
Motion från Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David Wallin (L) Reformering av
nämndernas ansvarsområden, dnr 2017:272, bereds av kommunstyrelsen.
Motion från Marcus Molinder (SD) om att köpa in elektrostatiska luftrenare för förskolorna i
Timrå kommun, dnr 2017:350, bereds av barn- och utbildningsnämnden
Motion från Henrik Sendelbach (KD) Hemtagningsteam En trygg övergång från sjukhusvistelse, dnr 2018:18, bereds av socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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46

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-03

Kommunstyrelsen

§ 129

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

Delegations paragraf

Delegat

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

KS DEL/2018 § 9

Mät- och kartingenjör

Fastställande av belägenhetsadress för Vivsta
13:82

KS/2018:89

KS DEL/2018 § 10

Kommunchefen

Tillfällig höjning av beloppsgräns för attestant

KS/2018:109

KS DEL/2018 § 11

Kommunchefen

TF kommunchef 8 mars
till den 11 mars 2018

KS/2018:113

KS DEL/2018 § 12

Kommunchef

Köp och försäljning av
aktier

KS/2018:86

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

