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Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin
Jan-Christer Jonsson (S) tjänstgör istället för
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Ewa Lindstrand (S) , ordförande
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Britt Louise Nyholm, sekreterare
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Anna-Lena Fjellström (S), justerare

………………………………………………….
Marcus Molinder (SD), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-10-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-10-12
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2018- 11-05
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262-294

Britt Louise Nyholm, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

Val av justerare, § 262
Fastställande av ärendelista, § 263
Socialnämndens åtgärder för budget 2018, § 264
Upphandling av IT drift för Timrå kommun, § 265
Leasinghandläggning i Timrå kommun, § 266
Vivsta 13:19 (del av) – försäljning, § 267
Förskola i Söråker – lokalisering, § 268
Särskola – Förstudie, § 269
Föreningslokaler på arenaområdet, § 270
Förstudie - Från inkommande handling till arkiv, § 271
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Fortifikationsverket avseende sanering av tidigare
Skjutfält på Åstön, § 272
Vägledande Råd och Bestämmelser för upphandling – Revidering, § 273
Policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy), upphävande, § 274
Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda (OPF-KL18), § 276
Medborgarförslag – Solliga, § 277
Skattesats (kommunal) 2019 , 278
Delårsrapport 2018 med helårsprognos Timrå kommun, § 279
Politisk sammansättning, arvoden och kommunfullmäktiges sammanträdestider –
redovisning av uppdrag, § 280
Bussgodsorganisation - Bildande av gemensam bussgodsorganisation i norr, § 281
Översiktsplan - Antagande av ny kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2035, § 282
Tillsynsansvar deponier - Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar i fråga om
föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken - deponierna Lagfors Bredsjöån,
Högland och Vivsta, § 283
Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) - En scen för alla på torget, § 284
Motionssvar - Motion från Henrik Sendelbach (KD), Hemtagningsteam - en trygg
övergång från sjukhusvistelse, yttrande från Socialnämnden, § 285
Medborgarförslag - Förändring av bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor,
baracker m m på byggarbetsplatser, § 286
Rapport från socialnämnden - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, § 287
Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete - läsåret 2017/2018, § 288
Överenskommelse ökad digital kompetens, § 289
Bostadssituationen i Västernorrlands läns kommuner för nyanlända och hur kan den
förbättras - Ansökan 2017, § 290
Medfinansieringsintyg, § 291
Förstudie – framtidens flygplatser, anmälan, § 292
Delegationsbeslut, § 293
Anmälan av informationsärenden, § 294

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 262
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Marcus Molinder (SD) att, tillsammans med ordförande,
justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 11 oktober
2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 263

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Fastställa ärendelistan.
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 264

Socialnämndens åtgärder för att klara budget för 2018
Dnr KS/2018:208

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Notera att socialnämnden återkommit med åtgärdsplan.
2. Uppmana socialnämnden att vidta ytterligare åtgärder för att minska det ekonomiska
underskottet.
________
Ärendet
Socialnämndens åtgärdsplan och ekonomisk redovisning för att klara budget 2018.
Ärendet behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att ändring i beslutsförslaget
görs enligt följande:
1. Notera att socialnämnden återkommit med åtgärdsplan.
2. Uppmana socialnämnden att vidta ytterligare åtgärder för att minska det
ekonomiska underskottet.
Förslaget godkänns av övriga ledamöter.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige i juni att vidta åtgärder för att klara
budget samt att återrapportera till kommunstyrelsen senast i augusti.
Förvaltningschefen rapporterade planerade åtgärder till socialnämnden vid juni-sammanträdet.
Förvaltningschefen har gjort en uppdaterad skriftlig rapport och lämnat till kommunstyrelsens
sammanträde i augusti.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i augusti att uppdra till socialnämnden att,
inför kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2018, återkomma med åtgärdsplan och
ekonomisk redovisning för att klara budget 2018.
Beslutsunderlag
- Åtgärdsplan och ekonomisk redovisning för att klara budget 2018, daterad 2018-09-18
- Protokollsutdrag SN 2018-09-19 § 119
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 265

Uppdrag att upphandla IT-drift till Timrå kommun
Dnr KS/2018:349

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra till kommunledningskontoret att upphandla IT-drift till Timrå kommun.
Ärendet
Nuvarande IT-drift avtal med Evry Sweden AB går ut 2020-03-31., och går ej att förlänga
ytterligare. Vilket innebär att upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
måste ske.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 266

Leasing, handläggning mm för Timrå kommun
Dnr KS/2018:321

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fr.o.m. 2019-01-01 uppdra till kommunledningskontoret att samordna kommunens
leasingverksamhet
2. Bemyndiga ekonomichef Bo Glas och Inköpsstrateg Stefan Eriksson att för
kommunens räkning vara firmatecknare för leasingavtal
____________
Ärendet
En genomgång har gjorts av kommunens leasingverksamhet med avseende på kompetens
kring leasingavtal, formell handläggning, möjligheter till samordning och effektivisering. Ett
antal förbättringsområden har identifierats och kommunledningskontoret förslår därför att
leasinghandläggning samordnas vid kommunledningskontoret och att begränsat antal
medarbetare får ansvar för att leasingverksamheten följer kommunens krav på upphandling
mm.
Beslutsunderlag
Skrivelse om leasinghandläggning
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Kommunrevisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 267

Försäljning del av Timrå Vivsta 13:19
Dnr KS/2018:118

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna förslag till köpeavtal och köpebrev.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
köpeavtal.
3. Uppdra till Mark- och exploateringsingenjör att underteckna köpebrev.
4. Uppdra Mark- och exploateringsingenjör att fullfölja förrättningen hos Lantmäteriet.
_________
Ärendet
Företaget AB Karl Hedin Bygghandel har till Näringslivskontoret framfört önskemål om att få
köpa del av Vivsta 13:19 i syfte att utveckla sin verksamhet.
Försäljningspris enligt marknadsvärde som grundar sig i en fastighetsvärdering utförd av en
oberoende värderingsfirma under maj månad 2018. Kommunen bekostar förrättningen.
Beslutsunderlag
Köpehandlingar med tillhörande bilagor
Detaljplan D196
Värdeutlåtande avseende mark inom verksamhetsområde vid Terminalvägen, Timrå
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Mark- och exploateringsingenjör
Näringslivskontoret
Kultur- och teknikförvaltningen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 268

Kultur och teknik Lokalisering ny förskola Söråker
KS/2018:214

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1.

Gå vidare med alternativ 1 avseende placering av ny förskola i Söråker.

2.
_______

Överlämna frågan om investeringsmedel till pågående budgetarbete.

Ärendet
Kultur- och teknikförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt
miljö- och byggkontoret tagit fram tre alternativ till placeringar av ny förskola i Söråker.
Alternativ 1 har utretts under en tid och efterhand har två nya alternativ till placering tagits
fram som kräver ytterligare utredningar. Förvaltningen anser att alternativ 1 där också
bostäder tas in i detaljplanen är den bästa lösningen för att uppnå kommunens strategiska mål.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-08-23 föreslå kommunstyrelsen gå vidare med
alternativ 1 avseende lokalisering av ny förskola i Söråker och utöka ramen för tilldelade
medel.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att ändring görs i
beslutsförslagets punkt 2 enligt följande: Överlämna frågan om investeringsmedel till
pågående budgetarbete.
Förslaget godkänns av övriga ledamöter.
Beslutsunderlag
Förslag till lokalisering av ny förskola i Söråker med bilaga Lokaliseringsalternativ
Protokollsutdrag KTN 180823 § 84
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 269

Kultur och teknik Förstudie särskola
Dnr KS/2018:322

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Frågan gällande investeringsmedel överlämnas till pågående budgetarbete.
Ärendet
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram en förstudie för grundsärskola vid
Bergeforsens skola.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-08-23 föreslå kommunstyrelsen tilldela kulturoch tekniknämnden medel för projektet i 2019/2020 års investeringsbudget.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att ändring görs i
beslutsförslaget enligt följande: frågan gällande investeringsmedel överlämnas till pågående
budgetarbete.
Förslaget godkänns av samtliga ledamöter.
Beslutsunderlag
Förstudie särskola med bilaga Rapport förstudie nya lokaler grundsärskola Bergeforsens skola.
Protokollsutdrag KTN 180823 §85
Tjänsteskrivelse
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 270

Förstudiemedel kultur- och tekniknämnden
Föreningslokaler arenaområdet
Dnr KS/2018:323

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anvisa 150.000 kr till kultur- och tekniknämnden för förstudie föreningslokaler arenaområdet,
att finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har i beslut 2018-08-23, § 86, gjort en framställan till
kommunstyrelsen om att nämnden skall tilldelas medel för att under 2018 finansiera en
förstudie kring lokaler för föreningslivet inom Arenaområdet.
Kommunledningskontoret bedömer att en förstudie är värdefull för kommunens framtida
lokalplanering av resurser för föreningslivet. Då kultur- och tekniknämnden bedömer att
inom befintliga medel till nämndens förfogande saknas ekonomiskt utrymme för förstudie
anser kommunledningskontoret att medel bör tillskjutas från kommunstyrelsens medel till
oförutsedda behov.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att ändring görs i
beslutsförslaget enligt följande: anvisa 150.000 kr till kultur- och tekniknämnden för förstudie
föreningslokaler arenaområdet, att finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.
Förslaget godkänns av övriga ledamöter.
Beslutsunderlag
Kultur- och tekniknämnden § 86/2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 271

Förstudie - Från inkommande handling till arkiv
Dnr KS/2018:351

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förstudien läggs med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att påbörja arbetet med att utveckla processen
för digitalisering av information från inkommande handling till arkiv.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har, den 27 november 2017 § 175, beslutat att tillföra 200 tkr för en förstudie
från inkommande handling till arkiv för att se över arbetssätt, organisering och behov av utveckling
inom processen.
Arkiv IT har genomfört en förstudie från inkommande handling till arkiv där man har kartlagt och
föreslagit ett nytt läge i hantering av information. Syftet är att skapa en möjlighet för
information/ärendehantering som möjliggör övergången till ett e-arkiv i framtiden och ett digitalt
flöde av handlingar inom kommunen.
I förstudien föreslås ett antal åtgärder för att kunna skapa en helhetssyn för digitalisering för hela
kommunen. Åtgärderna i förstudien kan ses som ett verktyg för att kunna åstadkomma en
digitalisering av information i Timrå kommun.
Beslutsunderlag
Förstudie Inkommande handling till arkiv
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 272

Förslag på avsiktsförklaring och avtal mellan Fortifikationsverket
och Timrå kommun avseende före detta skjutfält på Åstön
Dnr KS/2018:236

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna upprättade förslag på avsiktsförklaring och avtal.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
avsiktsförklaring och avtal.
_______
Ärendet
Fortifikationsverket (FORTV) har fått i uppdrag att ställa om före detta övnings- och
skjutfält till civil användning enligt riksdagsbeslut. Åstöfältet är ett sådant. Uppdraget innebär
att avyttringen ska ske på ett för staten och samhället i övrigt så optimalt sätt som möjligt med
hänsyn till ekonomi, samhällsnytta, risk, kostnader samt natur- och kulturvärden. FORTV:s
utgångspunkt är att uppdraget endast avser mark som är verkets ägo. Avsiktsförklaringen med
kommunen ska ge förutsättningar för att sanera områden från oexploderad ammunition
(OXA) som bedöms vara intressanta för civil användning.
Vid överläggningarna med FORTV har samhällsenheten fört fram önskemål att motsvarande
även bör gälla för kommunens fastighet Åkerö 3:19 och tillika naturreservat. Ett förslag till
särskilt avtal redovisas som innebär att FORTV kan sanera ca 0,75 hektar mark från OXA
inom naturreservatet, förutsatt att kommunen står för 25% av dessa kostnader.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsenheten fick i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring mellan kommunen och
Fortifikationsverket (FORTV) avseende sanering av tidigare skjutfält på Åstön,
enligt kommunstyrelsens beslut 2018-06-12 (§ 207)
Beslutsunderlag
Förslag till avsiktsförklaring avseende borttagande av oexploderad ammunition inom
Fortifikationsverkets fastigheter på Åstön
Förslag till avtal avseende borttagande av oexploderad ammunition inom kommunens
fastighet Åkerö 3:19.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Kultur- och teknikförvaltningen
Näringslivskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 273

Vägledande Råd och Bestämmelser för upphandling - Revidering
Dnr KS/2018:350

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna revidering av Vägledande råd och bestämmelser för upphandling.
Ärendet
Kommunledningskontoret föreslår ändring i nuvarande VROB då det gäller beloppsgränser
för direktinköp. Anledningen är att förenkla och effektivisera för förvaltningarna då det gäller
inköp av tjänster. Ändringen är från 10.000kr till 30.000kr för tjänster, 10.000kr kvarstår då
det gäller varor. Beloppsgränserna är satt för att effektivisera men även behålla konkurrensen
och öppenheten för företagen.
Beslutsunderlag
Nuvarande VROB
Förslag till ny VROB
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 274

Policy för marknadsföringssamarbeten.
Svar på återremiss
Dnr KS/2018:286

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta policy för marknadsföringssamarbeten.
Ärendet
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen den 21 augusti 2018, § 227 för att
förtydliga begrepp för att inte misstolka samt göra felaktiga bedömningar. Revideringen är
genomförd. I övrigt är ärendet oförändrat.
Ärendets tidigare behandling
KS 2018-08-21 § 227
Beslutsunderlag
Reviderad policy
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Marie Zetterlund
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 275

Upphävande av policy för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-policy)
Dnr KS/2018:334

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Rubricerade LIS-policy upphävs när ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP2035, är
antagen av kommunfullmäktige.
Ärendet
När en ny plan- och bygglag trädde i kraft 2010-07-01 gavs en kommun möjlighet att ge
dispens från strandskyddet. Detta under förutsättning att kommunen hade en aktuell
översiktsplan och att planen innehåller områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Vid den tidpunkten hade kommunen ingen aktuell översiktsplan. För att ge
miljö- och byggnadsnämnden möjligheten att pröva dispensansökningar från strandskyddet
togs en tillfällig policy fram, i avvaktan på att en ny översiktsplan skulle bli antagen. I policyn
redovisas vilka kriterier som ska var uppfyllda för att bevilja dispens, det vill säga på vilket sätt
en föreslagen åtgärd bidrar till landsbygdsutveckling.
Av kommunstyrelsens beslut 2013-04-09 (§ 70) att anta LIS-policyn framgår också att
kommunstyrelsen ska upphäva policyn när en ny kommuntäckande översiktsplan är antagen.
Under hösten förväntas den nya översiktsplanen bli antagen och den innehåller ett kapitel
som ska utgöra kommunens nya plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade…
• 2013-04-09 (§ 70) bland annat att anta samhällsenhetens förslag till LIS-policy,
• 2013-05-13 (§ 117) att ändra lydelsen i ett avsnitt av LIS-policyn.
Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse.
• Protokollsutdrag, KS 2013-05-13, § 70.
• LIS-policy, beslutad i kommunstyrelsen 2013-05-13.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 276

Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Dnr KS/2018:340

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga.
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 18:31 föreslagit kommunen att anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Cirkulär 18:31 med bilagor
Protokollsutdrag till
Löneadministration
HR
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 277

Medborgarförslag Solliga - svar
Dnr KS/2015:268

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avslå medborgarförslaget.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
_______
Ärendet
Ett medborgarförslag från Erik Lenander har inkommit 2015-10-19. Förslagsställaren vill att
vi ska arbeta med att Timrå ska ingå i solliga för att minst 60 mil av de soligaste kusterna inte
finns representerade. De närmaste städerna till Timrå är Östersund och Stockholm. Efter hela
mellersta och södra Norrlandskusten, ca 60 mil, finns ingen redovisning av soltimmar.
Förslagsläggaren menar att solligan har stor genomslagskraft för hur turister väljer ut sina
turistmål i Sverige. En mätstation bör enligt förslaget placeras efter kustlinjen eftersom det är
mer sol där än i inlandet.
Det görs mätningar av solskenstid på ett begränsat antal platser i landet. Tyvärr ligger ingen
station nära Timrå. SMHI levererar rådata av solskenstid till olika kunder, och det är dessa
kunder som bland annat producerar ”Solligan” och liknande sammanställningar samt
bestämmer vilka orter som ska vara med.
SMHI gör däremot mätningarna. Deras mätningar har i grunden ett helt annat syfte, att hålla
koll på klimatet i Sverige. SMHI:s val av stationer styrs alltså av andra skäl och antalet
stationer är avhängigt av deras behov och finansiering. De strävar efter att deras stationer ska
mäta året runt och med samma kvalitét oavsett plats. Ska Timrå kommun finns med i någon
solliga bör kommunen finansiera en mätstation samt omkostnader till fullo. Därefter inleda
samtal med tv-kanalerna för att få ingå i listorna. Timrå kommun har inte för avsikt att avsätta
medel eller resurser för sådana ändamål. Mot denna bakgrund föreslår
kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Marie Zetterlund
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Exp
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§ 278

Kommunal skattesats för år 2019
Dnr KS/2018:318

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun fastställs till 22:64 per skattekrona för år
2019.
Ärendet
Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten
under följande år. Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för 2018 är 22:64 kronor
per skattekrona.
Under beredning av budget för 2018 och beredning av delårsrapport med helårsprognos per
sista augusti 2017 har det framkommit olika scenarios som påverkar bedömningen av
förändring av den kommunala skattesatsen:
• Budgetförslag 2019 till varje nämnd innebär sammantaget att kommunen uppnår ett
budgeterat ekonomiskt resultat som motsvarar 1% av skatteintäkter och generella
bidrag, dvs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om målsättning för
kommunens soliditet. Detta föranleder inte behov av skattehöjning.
• Budgetförslag 2019 från varje nämnd till budgetberedningen innebär sammantaget att
kommunen inte uppnår ett budgeterat ekonomiskt resultat som motsvarar 1% av
skatteintäkter och generella bidrag. En skattekorrigering exempelvis motsvarande 0,50
kronor per skattekrona motsvarar 19,5 mnkr i förändrade skatteintäkter.
• Prognostiserat helårsresultat för 2018 är ca -39 mnkr lägre än budgeterat resultat för
2018. Tillsammans med prognostiserade ökade skatteintäkter och generella bidrag för
2019 på ca 28 mnkr, med nuvarande skattesats, är det rimligt att anta att verksamheten
inte kan bedrivas med utifrån lagens krav på god ekonomisk hushållning under 2019.
Kommunledningskontoret överlåter till kommunstyrelsen att inom ramen för beredning av
verksamhetsplan och budget 2019-2021 avgöra den kommunala skattesatsen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att den kommunala
skattesatsen för Timrå kommun fastställs till 22:64 per skattekrona för år 2019.
Förslaget godkänns av övriga ledamöter.
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp
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2018
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§ 279

Delårsrapport
Dnr KS/2018:284

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.
2.
3.
4.
_______

Godkänna delårsbokslutet.
Uppdra till socialnämnden att snarast inkomma med en uppföljning av
handlingsplan som innehåller effekter i tid och pengar samt anger när aktiviteterna
är klara.
Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för besparing för att nå en
balanserad budget för kommande mandatperiod för återrapport på
kommunstyrelsen i november 2018.
Ge kommunchef och ekonomichef närvarorätt vid socialnämndens sammanträden
2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna delårsbokslutet och överlämna det till revisionen
Ärendet
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2018 uppgår till 1,0 (63,8 ifjol) mnkr
jämfört med +27,6 mnkr i budget.
Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget med – 39,0 mnkr och det
ekonomiska resultatet väntas bli – 30,7 mnkr. Helårsprognosen inkluderar 1,5 mnkr för KS
oförutsedda behov.
Prognosen för att nå kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är en
utmaning och kräver kraftfulla insatser av kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Socialnämnden har den 19 september 2018 beslutat om åtgärdsplan med effekt i pengar på
beslutade åtgärder. Kommunstyrelsen måste följa upp att åtgärderna genomförs med önskad
effekt.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Kommunfullmäktige
Exp
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§ 280

Uppdrag om utredning av nämnders politiska sammansättning,
arvoden och kommunfullmäktiges sammanträdestider
Dnr KS/2017:182

Beredningsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna redovisningen av utredningen.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) till förmån för
Robert Thunfors:s (T) förslag.

Ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017,
upprättat redovisning av utredning av nämnders politiska sammansättning, arvoden och
kommunfullmäktiges sammanträdestider för beslut i kommunfullmäktige i juni 2018.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har noterat att det finns synpunkter och förändringsförslag
vad gäller antalet ledamöter med ersättare i nämnderna, arvodesregler inkluderat ersättarnas
ersättning och när fullmäktige ska sammanträda (på kvällstid eller dagtid). Presidiet vill därför
föreslå att kommunstyrelsen samlat utreder frågan och presenterar slutsatserna.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att kommunfullmäktige
föreslås besluta enligt punkt 1 att godkänna redovisningen av utredningen.
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till beslutsförslagets alla 7 punkter.
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition avslag-bifall och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa Lindstrands (S) förslag.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan på presidieträff 2017-04-12 och
uppdragit till kommunchefen att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i juni 2017.
Kommunfullmäktige har, den 12 juni 2017 § 91, beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för utredning av den politiska organisationen.
Kommunfullmäktige har i beslut, den 2017-10-30 § 151, uppdragit till kommunstyrelsen att
utreda sammansättningen av antal ledamöter och ersättare i nämnderna, arvodesregler,
ersättarnas ersättning och kommunfullmäktiges sammanträdestider. Redovisa utredningen
med förslag till nya regler och riktlinjer för nästa mandatperiod till kommunfullmäktige i juni
2018.
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Kommunfullmäktiges presidium har, den 17april 2018, föreslagit kommunfullmäktige
besluta:
1. Hänskjuta frågan till kommunfullmäktiges nya ledamöter om kommunfullmäktige ska
sammanträda på dagtid eller kvällstid men ambitionen är att beslutet ska fattas inför år 2020.
2. Närvarande ersättare som inte tjänstgör ska ha rätt till full ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, likvärdig en ordinarie ledamot. Kostnaden beräknas till 160 000 kronor/år.
3. Arvodesersättningen ändras till 900 kronor/sammanträde till ordinarie ledamöter samt 450
kronor/sammanträde till icke tjänstgörande ersättare. Arvodesersättningen kommer att gälla
mandatperioden 2019-2022 utan uppräkning. Arvodet för justering av protokoll, konferenser
och utbildningar blir 450 kronor. Kostnaden beräknas till 350 000 kronor/år.
4. Bibehålla samma antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder som nuvarande.
5.Den totala kostnaden 510 000 kronor för år 2019 överlämnas till budgetberedningen.
6.Om punkterna 2 och 3 bifalles uppdra till kommunstyrelsen att revidera rese- och
ersättningsreglementet för antagande i kommunfullmäktige, från och med den 1 januari 2019.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2018.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Utredning
Minnesanteckningar presidieträffen
Minnesanteckningar presidiekonferens
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp
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§ 281

Bildande av ny bussorganisation
Dnr KS/2018:237

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 § 98, Bildande av ny
bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen.
2. Avvakta med att godkänna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands läns förslag till förvärv av aktierna för Bussgods Västerbotten AB
med tillhörande förslag till köpeskilling, borgensåtagande och aktieägartillskott.
3. Uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
(KTM) att återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys och en
konsekvensanalys för Bussgods i Norr AB senast 2019-06-30.
_________
Ärendet
Bussgods i Västernorrland AB ingår i Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) i Västernorrlands
län. Uppgiften är att på persontrafikens villkor skicka gods inom länet och över landet.
Bussgods i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ska enligt förslaget slås ihop och
tillsammans bilda det gemensamt ägda bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB.
Jämtlands län har sagt nej till sammanslagningen i de fyra nordligaste länen som behandlades
av Timrå kommuns fullmäktige 2017-06-12 § 98, och därför behövs nytt beslut där
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten önskar bilda en ny bussgodsorganisation.
Enligt kollektivtrafikmyndigheten är en ny bussgodsorganisation en regionalpolitisk fråga och
en samhällsservice som bedrivs på affärsmässiga grunder. Att förändra strukturen Bussgods
Västernorrland AB och skapa en större marknad med samordningseffekter är nödvändigt för
att säkerställa bolagets överlevnad på längre sikt. Bedömningen är att sammanslagningen inte
kommer att påverka kommunerna. Sammanslagningen innebär inget ekonomiskt tillskott från
länets kommuner utan insatsen till det nya bolaget tas från det kapital som finns i Bussgods.
Kommunledningskontoret bedömer att de juridiska och ekonomiska grunderna för förslaget
har brister, framförallt att det kommunala ändamålet med förvärvet är oklart uttryckt och är
tveksamt motiverat. Av den anledningen bör begäran från kollektivtrafikmyndigheten inte
behandlas förrän en utredning har preciserat lagligheten i och effekten av
organisationsförslaget samt de konsekvenser som det medför.
Ärendets tidigare behandling
Bildandet av en ny bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen har beslutats av KF 201706-12 (KS/2017:146).
Kommunstyrelsen har återremitterat förslag till bildande av ny bussorganisation i norr 201808-21 (KS/2018:237).
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Beslutsunderlag
Utredning gemensam bussorganisation i Norrland
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns missiv
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunfullmäktige
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§ 282

Antagande av ny kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2035
Dnr KS/2018:74

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta Översiktsplan 2035 som ny gällande kommunövergripande översiktsplan.
2. Upphäva Översiktsplan 90, antagen 1990-11-12.
3. Följande fördjupade översiktsplaner förklaras aktuella och vara en del av
Översiktsplan 2035:
- Fördjupad översiktsplan för Söråker – Torsboda logistikcenter, antagen 2009-06-15,
- Vindkraftsplan, tematiskt tillägg, antagen 2010-04-26,
4. Följande fördjupade översiktsplaner förklaras inaktuella och upphävs:
- Fördjupad översiktsplan för Åstön, antagen 2002-04-29,
- Fördjupad översiktsplan för Söråker Strandstaden, antagen 1997-04-14,
- Fördjupad översiktsplan för Indalsälvens delta, antagen 1990-02-12,
- Fördjupad översiktsplan för Vivsta, antagen, 1987-09-21,
5. Den nya översiktsplanen också utgör kommunens plan för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, LIS,
6. I samband med ovanstående beslut förklara Översiktsplan 2035 för Timrå kommun som
aktuell för mandatperioden 2019 – 2022.
7. Ge samhällsenheten i uppdrag att ta fram förslag på prioriterad genomförandeplan till
våren 2019 så att denna kan behandlas i budgetarbetet för år 2020.
_______
Ärendet
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur
kommunen vill att mark och vatten ska användas i hela kommunen. Den nya översiktsplanen
visar bland annat var kommunen vill att nya bostäder och näringslivsverksamheter ska
lokaliseras. Målåret för planen är 2035 och vid den tidpunkten är målet att det ska finnas
20000 invånare i kommunen. En översiktsplan har många funktioner. Den kan påverka utfall
vid prövningar av frågor rörande mark och vatten. Den ska också vägleda i bygglov, tillstånd
enligt miljöbalken och övriga frågor som berör byggande. Det har också visat sig att villkor för
att en kommun ska kunna söka olika statsbidrag har varit att kommunen har en aktuell
översiktsplan.
Ärendets tidigare behandling
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande gav i skrivelse 2006-04-10 miljö- och
byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som skulle
ersätta översiktsplan 90. Något egentligt arbete påbörjades inte förrän i slutet av 2008.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-18 (§ 267) att utse miljö- och folkhälsoberedningen till
styrgrupp i framtagandet av översiktsplanen och med delegation bland annat ta beslut om när
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planen ska skickas ut på samråd och ytterst godkänna de planhandlingar som ska skickas ut på
samråd.
Miljö- och folkhälsoberedningen beslutade 2010-09-01 att översiktsplanen ska skickas ut på
samråd och samrådet pågick till och med 2011-02-28. Miljö- och byggkontoret upprättade en
samrådsredogörelse och föreslog i skrivelse till kommunstyrelsen 2011-07-06 att godkänna
samrådsredogörelsen och ge kontoret i uppdrag att ta fram en utställningshandling till
översiktsplanen, men kommunstyrelsen beslutade 2011-08-16 (§ 206) avvakta fortsatt arbete
med översiktsplanen till dess att resultat från pågående järnvägsutredning för ny järnväg
förelåg.
Efter beslut i kommunstyrelsen 2014-03-25 (§ 98) återupptogs arbetet och miljö- och byggkontoret fick i uppdrag att fram ny översiktsplan med utgångspunkt i princip från det tidigare
underlaget. Miljö- och byggkontoret fick 2016-09-06 (§ 197) på uppdrag från kommunstyrelsen i uppdrag att efter vissa kompletteringar gå ut på samråd med översiktsplanen.
Samråd genomfördes under perioden 1 december 2016 – 28 februari 2017 och därefter
upprättades en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 (§ 196) att
godkänna upprättad samrådsredogörelse efter vissa ändringar och ge miljö- och byggkontoret
i uppdrag att upprätta en utställningshandling och därefter överlämna den till kommunstyrelsen för beslut om utställning.
Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-03-06 (§ 63) godkändes förslaget till utställningshandling
och miljö- och byggkontoret fick i uppdrag att ställa ut det reviderade planförslaget under
minst två månader. Utställningen pågick under tiden 16 mars – 31 maj 2018. Därefter
upprättades ett särskilt utlåtande efter utställningen. Kommunen beslutade 2018-08-21 (§ 221)
att godkänna utlåtandet efter ett tillägg beträffande markanvändningen för ett
verksamhetsområde i Stavre samt ge uppdrag till samhällsenheten att ta fram en
antagandehandling för ny översiktsplan med det tillägget.
Beslutsunderlag
• Förslag till antagandehandling, 2018-09-21
• Miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplanen, daterad 2018-09-21
• Särskilt utlåtande och särskild sammanställning, 2018-07-06
• Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2018-05-15 inkl. Sametingets yttrande 2017-02-06
• Samrådsredogörelse, 2018-03-12, reviderad 2018-08-16
• Digital översiktsplanekarta, www.timra.se/op2035
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
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§ 283

Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar i fråga om
föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken –
deponierna Lagfors Bredsjöån, Högland och Vivsta
Dnr KS/2018:314

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå miljö- och byggnadsnämndens begäran.
Ärendet
Tillsyn av miljöbalkens regler är uppdelat på flera olika statliga myndigheter, däribland
länsstyrelsen, och på kommunernas nämnder för miljö- och hälsa. Fördelningen av detta
tillsynsansvar regleras genom bestämmelserna i miljötillsynsförordningen. Denna förordning
anger också möjlighet för statliga myndigheter att överlåta ytterligare operativ tillsyn till den
kommunala nämnden om kommunfullmäktige begär det.
Detta ärende gäller begäran hos länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvar i fråga om
föroreningsskador enligt 10 kapitlet 1 § miljöbalken gällande tre kommunala avfallsdeponier
till den kommunala nämnden.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Ewa Lindstrand (S) att miljö- och
byggnadsnämndens begäran avslås.
Förslaget godkänns av övriga ledamöter.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 132, datum 2018-08-13.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 284

Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) - En scen för alla
på torget
Dnr KS/2018:182

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Ärendet
Anita Hellstrand (C) har inkommit med en motion om En scen för alla på torget.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande.
Förvaltningen har tagit fram en ungefärlig kostnad för höjning av scen och tak med plats för
förråd under samt att scenen är tillgänglighetsanpassad och med ett jalusi för att hindra fall när
scenen ej nyttjas. Kostnaden är grovt beräknad till ca 1.860.000 kronor samt 15.000 kr i ökad
driftskostnad/underhåll per år.
Om en ombyggnation av scenen blir aktuell föreslår förvaltningen att det även görs en
utredning om byggnation av en allmän toalett i samma byggnad som scenen. Placeringen blir
bättre än nuvarande toalett och samtidigt upphör den externa hyreskostnaden för nuvarande
toalett. Kostnaden för en ny toalett är inte inräknad i ovanstående beräkning för höjning av
scenen.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom det inte inryms i nämndens nuvarande
budget och att andra investeringsprojekt borde prioriteras högre. Kultur- och tekniknämnden
beslutade 2018-09-13 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Anita Hellstrand (C)
Protokollsutdrag KTN 180913 § 92
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Kommunfullmäktige
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§ 285

Motionssvar - Motion från Henrik Sendelbach (KD),
Hemtagningsteam - en trygg övergång från sjukhusvistelse,
yttrande från Socialnämnden
Dnr KS/2018:93

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Ärendet
Socialnämnden har antagit ett yttrande angående motionen om att kommunen redan arbetar i
team gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Socialnämnden har föreslagit att avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Henrik Sendelbach (KD) har den 22 februari 2018 i en motion föreslagit kommunfullmäktige
besluta att införa hemtagningsteam i Timrå.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till socialnämnden för yttrande,
KS 2018-02-25, § 37
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-08-28, §
- Yttrande från Socialnämnden, daterat 2018-07-19

Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Henrik Sendelbach (KD)
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 286

Medborgarförslag - förändring av bygglovsprocessen för
etablering av tillfälliga kontor, baracker m.m. på
byggarbetsplatser
Dnr KS/2018:229

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmälan läggs till handlingarna.
2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.
_______
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit ett medborgarförslag från kommunfullmäktige för
besvarande. Medborgarförslaget är inskickat av Peder Norrgård (företagare) som avser att en
förändring och förenkling av bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker
för omklädningsrum, lunchrum, toaletter m.m. på byggarbetsplatser behöver göras.
Anledningen till detta är att bygglovskravet enligt Peder Norrgård gör att entreprenaderna har
svårt att komma igång och arbetsmiljön för arbetarna blir lidande.
Förslaget är att det borde vara enklare med färdiga bygglov eftersom moduler som används
idag är färdiga moduler som byggts efter bl.a. krav från arbetsmiljöverket, boverket och
fackförbund. Det borde vara enkelt att ha färdiga bygglov med vilka krav som det är för olika
lösningar med tex. antal våningar och att det följs upp med stickprovskontroller av
kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut, den 13 augusti 2018 § 136, avslagit
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 136 daterad 2018-08-13.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
Peder Norrgård
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 287

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 från
socialnämnden
Dnr KS/2018:327

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande 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.
Socialnämnden har tagit del av rapporten.
Beslutsunderlag
- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 2, 2018
Protokollsutdrag till
Socialförvaltningen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 288

BUN:s systematiska kvalitetsarbete - läsåret 2017/2018
Dnr KS/2018:353

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Enligt skollagen är skolhuvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera
verksamheten i syfte att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att
säkerställa att verksamheterna ständigt utvecklas i rätt riktning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en rapport om det systematiska
kvalitetsarbetet för läsåret 2017/2018 som barn- och utbildningsnämnden godkänt.
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2017/2018
Bilaga 1 Mall för uppföljning
Bilaga 2 Sammanställning av enhetens bedömning av centrala mål
Bilaga 3 Medarbetarenkät jämförelse 12 och 17
BUN § 83 BUN:s systematiska kvalitetsarbete – läsåret 2017/2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 289

Överenskommelse ökad digital kompetens - anmälan
Dnr KS/2018:345

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september 2018 beslutat ingå
överenskommelse med regeringen om Kompetenssatsning för förtroendevalda och
tjänstemän för en ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och landsting.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 290

Bostadssituationen i Västernorrlands läns kommuner för
nyanlända och hur kan den förbättras - Ansökan 2017
Dnr KS/2018:338

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Timrå kommun har lämnat in en ansökan 2017 - § 37-medel med vägledning. Insatser som
syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och
ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017 - § 37-medel med vägledning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 291

Anmälan av medfinansieringsintyg
Dnr KS/2017:151

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Timrå kommun har upprättat medfinansiering avseende MiLo – Miljön i kontrolloopen,
DRIVE – Elbil för alla, Boende, integration och affärsutveckling och 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
Medfinansieringsintyg Boende, integration och affärsutveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 292

Anmälan förstudie framtidens flygplatser
Dnr KS/2018:342

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen har påbörjat ett samarbete med Mittuniversitetet för att göra förstudier och
projekt för hållbar tillväxt i regionen och i Timrå. Redan innan samverkansavtal träffades för
att finansiera och reglera formerna för samarbetet finansierade kommunstyrelsen en första
förstudie om framtidens flygplatser med 125 tkr. Nu har förstudien färdigställts och växlats
upp i ett par projektansökningar i samverkan med universitet och näringsliv. Förstudien
anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 (KS/2017:151) om ett samverkansavtal mellan Timrå
kommun och Mittuniversitetet. Parallellt beslutades om finansiering av en första förstudie.
Beslutsunderlag
Slutrapport förstudien "Framtidens flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-09

Kommunstyrelsen

§ 293

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Delegations
paragraf
KS DEL/2018 §
50

Delegat

Dokumentbeskrivning

Mät- och
kartingenjör

Beslut om
KS/2018:308
belägenhetsadress för
fastigheten Sörberge 10:1
Komplettering av
KS/2018:319
attesträtt inom
kommunledningskontoret
Ri 2:299 - Köpekontrakt
KS/2017:5
och exploateringsavtal
upprättas och
undertecknas.

KS DEL/2018 §
51

Kommunchef

KS DEL/2018 §
52

Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-09

Kommunstyrelsen

§ 294

Anmälan av informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Beteckning
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:15
KS/2018:11
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15

Justerandes sign

Beskrivning
18-08-25 AFFISCH Kärnkraftsfritt Bottenviken
Lövånger
18-08-25 AFFISCH Kärnkraftsfritt Bottenviken
Lövånger
bilaga till Regeringens långsiktiga strategi för att
minska och motverka segration,
Sammanfattning
Cirkulär 18028 Arbetsgivarens plan för återgång
i arbete
Cirkulär 18028 Lag från och med 1 juli 2018 om
Plan för återgång i arbete
Cirkulär 1828 från Sveriges Kommuner och
Landsting samt Sobona
INBJUDAN Sommarträff Kärnkraftsfritt
Bottenviken Lövånger 25 aug 2018
Information från SKL Ersättning till kommuner
efter sommarens skogsbränder
Kallelse styrelsemöte nr 4, 180913, Midlanda
Fastigheter AB
Midlanda Fastigheter AB - Kallelse styrelsemöte
180913
Mottagningsbekräftelse
Protokoll Midlanda Flygplats AB 2018-09-12
Regeringskansliet Regeringens långsiktiga
strategi för att minska och motverka segregation
Skrivelse om Mottagningsbekräftelse
Sommarträff i Lövånger 25 augusti 2018
Kärnkraftsfritt Bottenviken

Utdragsbestyrkande

Datum
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-30
2018-08-31
2018-08-31
2018-08-31
2018-08-17
2018-09-07
2018-09-06
2018-09-06
2018-08-20
2018-09-12
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-17

