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 Kungörelse 
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Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder Måndag den 25 februari 2019 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
  

1 Sammanträdet öppnas 

2 Val av justerare 

3 Fastställande av ärendelista 

 Beslutsärenden 
4 Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun 

5 Taxa för Hemsjukvård 

6 Taxor och avgifter 2019 Medelpads Räddningstjänstförbund 

7 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun 

8 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering 

9 Taxa för trafik och parkering 

10 Styrningsregler Timrå kommun, ändring 

11 Extern finansiering av Y-et - Redovisning av uppdrag KS/2018:317 punkt 15 

12 Handlingsplan för budget i balans 2019-2021 

13 Revidering av normer för föreningsbidrag med anledning av utredning av 
föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsatser 

14 Budgetdirektiv 2020 

15 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

16 Taxa för plan- och bygglagen, Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

 Motionssvar 
17 Motionssvar - Motion från (T)  Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i 

Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg 

18 Motionssvar – Motion från (KD) Kommunsammanslagning med Sundsvall 

19 Motionssvar - Motion från Ingvar Smedjegård (C) Anläggande av en strandpark 
mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet 

 Interpellationer 
20 Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande - 

ServaNet, Timrås lokala fiberleverantör 
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 Valärenden 
21 Fyllnadsval som nämndeman till Sundsvalls Domsaga efter Chatrine Nordlund (L) 

22 Fyllnadsval som nämndeman i Sundsvalls Domsaga efter Lennart Käll (S) 

23 Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 

24 Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 

25 Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 

26 Val av ordförande och vice ordförande i Midlanda Centrum AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har äg  
rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäkti  
har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

27 Val av ombud till kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 2019-01-01-
2022-12-31 

28 Val av ledamöter och ersättare i kommunförbundet Västernorrland för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt 
rum till ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige h  
ägt rum, nästkommande mandatperiod 

29 Val - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Barry Cotz (SD) 

 Anmälningsärenden 
30 Motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun förbjuder fattigdom 

31 Motion från Per-Arne Frisk (S) om effektivare motionsbehandling 

32 Motion från Per-Arne Frisk (S)  Förenkla politikernas vardag och ge dem bättre 
förutsättningar att fatta kloka beslut 

33 Revisionsrapport Uppföljning IT-säkerhet och införande av dataskyddsförordningen 

34 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018-08-31 

35 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg från Bergeforsen till Lögdö 

36 Medborgarförslag - Badplatsen vid Hamstasjön 

37 Medborgarförslag - Giftfri förskola enligt kemikalieinspektionen och 
upphandlingsenhetens råd 

38 Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, för alla  

39 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet 
m fl i Timrå 

40 Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport 2018-08-31 

41 Tertialrapport augusti 2018 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
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42 Kollektivtrafiken Västernorrland - Delårsrapport 2018-08-31 

43 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 socialnämnden 

44 Förordnande av begravningsombud i Timrå kommun 
 
 
 
Timrå 2019-02-18 
 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S)  Annica Sjödin  
Ordförande   Kommunsekreterare 
 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 18 februari 2019 betygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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§ 1 
Sammanträdet öppnas 
 
 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på 
kommunens officiella anslagstavla. 
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, 
vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 
 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till full-
mäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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§ 2 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Gunnar Grönberg (S) och 
Tony Andersson (M). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 27 februari 
2019 kl 16.00. 
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§ 3 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg; val av revisor i Samordningsförbundet. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att göra ett tillägg till ärendelistan med val av revisor i Samordningsför-
bundet. 
 
Övriga ledamöter svarar Ja. 
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§ 4 
Ajournering 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.35-17.45 för information av kommunchef 
Andreaz Strömgren. 
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§ 5 
Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun 
Dnr KS/2018:389 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta träbyggnadsstrategin för Timrå kommun med ändring på sidan 1 andra stycket att stryka 
texten; för projekt från 200 prisbasbelopp och sidan 4 första stycket stryka texten; över 200 
prisbasbelopp. 
____ 
 
Ärendet 
Ett förslag till en träbyggnadsstrategi har arbetats fram av Miljö- och byggkontoret tillsam-
mans med representanter från Kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo. 
Målsättningen med strategin är att sträva mot en ökad hållbarhet inom kommunkoncernens 
bygg- och anläggningsprojekt samt att stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 126 att yrka bifall till Stefan Dahlins motion om 
att Timrå måste ha en träbyggnadsstrategi och gav i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstra-
tegi. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur och Teknikförvaltningen 
Timråbo 
 
Exp     /     2019 
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§ 6 
Taxa för Hemsjukvård 
Dnr KS/2018:416 

 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa Taxa för hemsjukvård som tillägg till nuvarande vård- och omsorgstaxa inom Timrå 
kommun. 

- Månadsavgift för insatser i hemsjukvården höjs till 350 kronor per månad. Avgiften 
samordnas med avgifter för hemvårdsinsatser inom nivån för maximal kostnad.  

- Besök/utprovningstillfälle från arbetsterapeut och/eller sjukgymnast avgiftsbeläggs 
med 200 kronor per utprovningstillfälle/förskrivning, dock maximalt en avgift per 
månad.  

- Förskrivning av intyg genom legitimerad personal inom hemsjukvården avgiftsbeläggs 
med 200 kronor per tillfälle. 

- LSS-berättigade medborgare omfattas av avgifter för hemsjukvård. 
- Medborgare som erhåller socialpsykiatriska insatser genom Socialtjänsten är avgiftsbe-

friade. 
_____ 
 
Ärendet 
2014 överfördes hemsjukvården till kommunal regi från regionen. Sedan skatteväxlingen har 
ingen taxa fastställts för hemsjukvård.  
 
Handläggningsenhetens chef har gjort en utredning, med beskrivning av nuläge och jämfö-
relse av kostnader inom primärvården samt avgifter i närliggande kommuner. Utredningen 
föreslår att införa en taxa för avgifter gällande hemsjukvård i Timrå kommun att läggas till i 
nuvarande vård- och omsorgstaxa. 
 
Socialnämnden har antagit utredningens förslag om ny taxa. 
 
Beslutsunderlag 

- SN 2018-10-26 § 139, Taxa för Hemsjukvård 
- Utredning av taxa för hemsjukvård 2018 
- Vision 2025 

 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
Författningssamlingen  
 
Exp     /     2018 
  
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-02-25   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

11 

§ 7 
Taxor och avgifter 2019 Medelpads Räddningstjänstförbund 
Dnr KS/2018:413 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna av Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt be-
räkningsgrund  PKV(prisindex för kommunal verksamhet samt myndighetsföreskrift 
från MSB. 
 

2. Fastställa taxa för år 2019 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och 
med den 1 mars 2019. 

_____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 9 november 2018, föreslagit att respek-
tive medlemskommuner att skall anta taxa för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-09, räddningstjänstens direktion 
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
MRF 
 
Exp     /     2018 
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§ 8 
Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun 
Dnr KS/2019:3 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Upphäva beslutet 2012-11-26 § 155 om Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun. 
_____ 
 
Ärendet 
Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anled-
ning av behovet att: 
 

• Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta hand om sin hälsa. 
• Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa. 
• Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån. 
• Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats. 

 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Timrå kommun ska policys som reglerar relationen mellan 
kommunen som arbetsgivare och medarbetarna beslutas av kommunstyrelsen och därefter ska 
tillämpning beskrivas närmare i vägledande råd och bestämmelser. När nu tillämpning av rikt-
linjer för en rökfri arbetstid integreras i Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och 
hälsa bör styrande riktlinje från kommunfullmäktige avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun 2012-11-26 § 155 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2019 
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§ 9 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering 
Dnr KS/2018:473 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
En ny lagstiftning har trätt i kraft där all skolverksamhet ligger i skolväsendet, därav revidering 
av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, ny 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, nuvarande  
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Författningssamlingen  
 
Exp     /     2019 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-02-25   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

14 

§ 10 
Taxa för trafik och parkering 
Dnr KS/2018:464 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa att tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig 
lokal trafikföreskrift ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o 
m 2019-03-01 samt att lägga till felparkeringsavgifter enligt beslut i KF 2005-10-31 § 72.   
_____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en över-
syn av taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer taxa 
för trafik och parkering.  
 
Förvaltningen föreslår att nuvarande taxa på 550 kr avseende tillstånd för avstängningar vid 
väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal trafikföreskrift, ändras till att omfatta 
alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m 2019-03-01. 
 
Förvaltningen har även upptäckt att det beslut som fattades av kommunfullmäktige 2005-10-
31 § 72 avseende höjning av felparkeringsavgifter, inte finns med i sammanställningen över 
taxa för trafik och parkering, och därför borde läggas till. 
 
Beslutsunderlag 
Författningssamling nuvarande taxa för trafik och parkering 
Protokollsutdrag KF 051031 §72 
Förslag till ny taxa för trafik och parkering 
Protokollsutdrag KTN 181206 § 118 
Vision 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik  
 
Exp     /      2019 
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§ 11 
Styrningsregler Timrå kommun ändring 
Dnr KS/2018:391 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Ändra styrningsreglerna så att periodrapporter för 2019 avlämnas avseende kvartal 1 
och delårsrapport 8 månader. Dessa rapporter ska också innehålla en helårsprognos 
samt en måluppföljning.  
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ändra i styrningsreglerna enligt punkten 1. 
  
 
Ärendet 
Under 2019 byter Timrå kommun ekonomisystem till UBW ”Agresso”. Vilket innebär att 
man bör fastställa rapporteringsdatum i god tid. Timrå kommun har som uppgift att säker-
ställa att budgetramen för 2019 klaras och att detta följs upp via regelbundna rapporteringar.  
 
Nuvarande styrningsregler anger när rapport för uppföljning av verksamheten och ekonomin 
ska avlämnas. Utifrån hur 2019 års mötesdatum är beslutade för kommunfullmäktige och 
därmed inlämningsdatum för ärenden, föreslås att man fortsätter att rapportera i stort sätt på 
samma sätt som under 2018.  
 
Med förslaget kan kvartalsrapporten inkl. helårsprognos hanteras av fullmäktige den 27 maj. 
Med inlämning till kommunstyrelsen i rätt tid innan mötet den 14 maj. Med den hanteringen 
kan helårsprognosen hanteras i god tid. 
Delårsrapporten per den sista augusti kan hanteras av fullmäktige den 28 oktober. Därutöver 
kan inga fler periodrapporter hanteras av fullmäktige om inlämningstider ska hållas. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att ändra i styrningsreglerna 
enligt punkten 1. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Styrningsregler för Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2019 
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§ 12 
Extern finansiering av Y-et - Redovisning av uppdrag 
KS/2018:317 punkt 15 
Dnr KS/2019:62 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Pröva möjligheterna till bidrag för renovering av Y:et via en ansökan om byggnads-
minnesförklaring hos Länsstyrelsen. 
 

2. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att initiera ansökan hos Länsstyrelsen och an-
svara för ärendet. 
 

3. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att återkomma med en ekonomisk och verk-
samhetsmässig analys till kommunfullmäktige för beslut om byggnadsminnesförkla-
ring i anslutning till länsstyrelsens beslutsprocess. 

_____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag, med hjälp av kultur- och teknik-
nämnden, undersöka alla möjligheter till extern finansiering av Y:et. 
 
Kultur och teknikförvaltningens bedömning är att möjligheterna till en extern medfinansiering 
är begränsade. 2008 aktualiserades frågan om en byggnadsminnesförklaring av Y:et genom en 
ansökan av föreningen Bengt Lindströms vänner. Efter beredning 2010 ställde sig Länsstyrel-
sen positiv till en byggnadsminnesförklaring och en delfinansiering av renoveringskostnader-
na. Förslaget innebar i korthet att Timrå kommun skulle vara den långsiktiga ägaren till konst-
verket samt följa ett antal skyddsbestämmelser. Den dåvarande politiska majoriteten gjorde då 
bedömningen vid den tidpunkten att Y:et inte skulle byggnadsminnesförklaras. 
 
Idag gör förvaltningen bedömningen att Timrå kommun har bättre förutsättningar för att 
klara det långsiktiga ägandet, vilket skulle innebära att en byggnadsminnesförklaring åter igen 
kan aktualiseras. Samtidigt innebär ett beslut att kommunen måste ha i beredskap en långsiktig 
ekonomisk plan för periodiskt underhåll. Därför bör ett förslag om en byggnadsminnesförkla-
ring vägas mot möjligheterna till en större delfinansiering av uppkomna kostnader för Y:ets 
renovering samt att skyddsbestämmelserna inte får omöjliggöra en framtida utveckling av om-
rådet för näringsliv och turism. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 181126 §183 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 



 
Protokoll 
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Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2019 
 



 
Protokoll 
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§ 13 
Handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
Dnr KS/2018:412 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna informationen om handlingsplanen. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa godkända omställningskostnader för nämn-
derna på kommunstyrelsens budget för finansförvaltning. 

___ 
 
Mot beslutet reserverar sig Per-Arne Frisk (S) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) lämnar protokollsanteckning: Timråpartiet hänvisar till sin reservation i 
kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Vid behandlingen av delårsrapport 2018 har kommunfullmäktige uppdragit till kommunstyrel-
sen att ta fram en handlingsplan för att skapa förutsättningar för en budget i balans under 
kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen ska anta planen och informera kommunfull-
mäktige om innehållet. Då planen innehåller en riktlinje om att omställningskostnader för 
nämnderna kan överföras till och redovisas på finansförvaltningen krävs ett godkännande av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett tilläggsyrkande med en 
punkt 3: Besparing eller ambitionssänkning får inte drabba medborgarnas rätt till stöd enligt 
s.k rättighetslagar. 
 
Stefan Dalin (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag och avslag på Per-Arne Frisk (S) tilläggsyrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.15-18.25. 
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition avslag – bifall och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer därefter Per-Arne Frisk (S) tilläggsyrkande under proposition avslag – 
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk (S) tilläggsyr-
kande. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Per-Arne 
Frisk (S) tilläggsyrkande röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 27 Ja-röster, 7 Nej-röster och 6 avstår.  
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk (S) 
tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för budget i balans 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2019 
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§ 14 
Revidering av normer för föreningsbidrag med anledning av ut-
redning av föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsat-
ser 
Dnr KS/2019:73 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Revidera Normer för föreningsbidrag. 
_____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 bland annat att uppdra till kultur- och teknik-
nämnden att ansvara över kommunens samtliga föreningsbidrag och att föra över samtliga 
föreningsbidrag från socialnämnden till kultur- och tekniknämnden från och med  
1 januari 2019, med undantag för Kvinnogemenskapsstöd.  
 
Med anledning av detta upprättade förvaltningen förslag på revidering av normer för före-
ningsbidrag som godkändes av kultur- och tekniknämnden 2018-10-25 och som därefter 
skickades till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen beredde ärendet 2018-
11-20. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige 2019-02-25. 
 
Förvaltningen har därefter upptäckt otydligheter i normerna och upprättat ett nytt förslag till 
revidering för att förtydliga hanteringen och förenkla för föreningarna med bland annat vilka 
dokument som ska skickas in, datum för inlämning och utbetalning (ändringarna har marke-
rats med gult).  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-01 24 §3 att upphäva beslutet KTN 2018-10-25 
§108, godkänna nytt upprättat förslag på revidering av Normer för föreningsbidrag, föreslå 
kommunstyrelsen upphäva beredningsförslag KS 2018-11-20 §326 samt föreslå kommunfull-
mäktige revidera Normer för föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 180924 §118 
Protokollsutdrag KTN 181025 §108 
Protokollsutdrag KS 181120 §326 
Protokollsutdrag KTN 190124 §3 
Förslag till revidering av Normer för föreningsbidrag 
Vision 
Tjänsteskrivelse 
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Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2019 
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§ 15 
Budgetdirektiv 2020 
Dnr KS/2019:11 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Fastställa budgetdirektiv 2020 med preliminär tilldelning av skattemedel, i enlighet med kom-
munstyrelseförvaltningens förslag, samt fastställa datum för nämndernas budgetarbete enligt 
tidplan. 
______ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt ekonomiska styrregler delge nämnderna budgetdirektiv. Kom-
munstyrelsen har en inriktning att införa ramstyrning, detta innebär att kommunfullmäktige 
tilldelar budgetram utifrån tillgängliga resurser, nämndernas uppdrag är att bedriva verksam-
heten inom dessa ramar och efter bästa förmåga, såsom nämnden definierar det, bidra till vis-
ion och globala målen. En tidplan upprättas för budgetprocessen 2020 men tidplanen för 
budget 2021 kommer hanteras i samband med att man ser över ledning och styrning vilket 
kommer att hanteras under året. Enligt ny kommunal redovisningslag ska även kommunala 
bolag redovisa hur de når god ekonomisk hushållning. Den resultatbudget som redovisas i 
direktivet är uppställd enligt den nya redovisningslagen. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Per-Arne Frisk (S) föreslår ett tilläggsyrkande: 
- att ramarna kompletteras med intäkter per budgetområde och 
- att regeringens välfärdssatsning/regleringsposter och generella statsbidrag redovisas per budgetområde  
- att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar ett eget budgetområde 
- att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom 
- att alla Kf-ledamöter inbjuds till budgetuppstarten den 24: e maj  
- att Kf: s ledamöter hålls fortlöpande informerade om hur budgetarbetet utvecklas. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på Per-Arne Frisk (S) tilläggsyrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.45-18.50. 
 
Ordföranden ställer Per-Arne Frisk (S) tilläggsyrkande under proposition avslag – bifall och konstate-
rar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisk (S) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetdirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomi 
 
Exp     /     2019 
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§ 16 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare 
Dnr KS/2019:71 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 
_____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare. Motivet är förändringar i kommunallagen, som ger fullmäktige 
i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet 
som utförs i annan regi än i den egna. Syftet är att lyfta frågor om uppföljning och insyn till 
politisk strategisk nivå. 
 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer sammanställt en förstudie gällande upp-
följning av privata utförare. Här poängteras vikten av att fullmäktiges program färdigställs och 
implementeras samt ligger till grund för ökad tydlighet och struktur, både när det gäller upp-
följning och insyn samt upphandling och avtal.   
 
Programmet är utformat för att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med upp-följning 
och insyn av överlämnad verksamhet. Det ligger i linje med den uppföljning som kommunen tilläm-
par för verksamhet i egen regi, och är integrerat med kommunens ordinarie system för styrning och 
återrapportering. Nämnderna har inom sitt befintliga ansvar att organisera, genomföra och följa upp 
verksamheter, vilket även inkluderar de som utförs av privata utförare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2017, § 244, att uppdra till kommunchefen att ta fram 
förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Timrå 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 22 augusti 2017, § 244 
Förstudie Uppföljning av privata utförare 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
Författningssamlingen  
 
Exp     /     2019 
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§ 17 
Taxa för plan- och bygglagen, Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
Dnr KS/2019:77 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Anta Plan- och bygglagstaxa samt handläggningskostnad för strandskyddsdispens för Timrå 
kommun. Den nya taxan gäller från och med 2019-03-01. 
_____ 
 
Ärendet 
Den nu gällande Plan- och bygglagstaxan upprättades 2011-05-09 och antogs av kommun-
fullmäktige 2011-05-24  §173. Den baserades till stor del utifrån Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL:s) förslag till Plan- och bygglagstaxa utifrån nya Plan- och bygglagen (PBL) 
som trädde i kraft 2011-05-02.  
 
Nuvarande taxa har en omfattande beräkningsformel som beräknas utifrån varje enskild bygg-
lovs-ansökan och projekt. Kostnaden beräknas idag på storleken (antal kvadratmeter) på byg-
get multiplicerat med olika faktorer vilket gjort det svårt för våra medborgare och företagare 
att veta vad deras bygglov kostar. 
 
År 2014 tog SKL fram ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa som avsåg att vara tyd-
ligare och mer transparant och lätt förståeligt. Länets kommuner har inte utformat sina taxor 
utifrån det senare förslaget tidigare. Under 2018 hölls en gemensam informationsträff om vad 
detta skulle innebära. Stor del av landets  kommuner i andra län debiterar utifrån nya taxeför-
slaget med positivt resultat. 
 
Den 2018-10-26 fastställde kommunfullmäktige budget- och verksamhetsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden. Beslutet innebar en minskning av nämndens ram med 1 mnkr (10 %). 
Fullmäktige kommenterade beslutet med ” Vi ser dock goda möjligheter att intäkterna kan 
öka, vi anser att de är lite lågt räknade”.   
 
Under nämndsammanträdet i december beslutade miljö- och byggnadsnämnden att öka plan- 
och byggverksamhetens intäktskrav med 700 tkr. Miljö- och byggkontoret har därför valt att 
arbeta fram ett förslag på en ny PBL taxa. Förslaget är framtagen utifrån det erfarenhetsutbyte 
som skett under 2018 med b.la Kristinehamns kommun och sammanfattat underlag på SKL:s 
hemsida från Gävle- och Örebro kommun samt de kommuner som samtidigt arbetat fram nya 
taxor i vårt län under året. 
  
Samtliga avgifter i förslaget (se bilaga 1) är baserade på en timkostnad likt Miljöbalkens taxa 
som räknats fram med den beräkningsmodell som SKL tagit fram och som räknar med en 
kostnads-täckning på 63 % av nämndens PBL verksamhet.  
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Framtida höjning av timpriset planeras att ske genom indexreglering med SKLs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) i stället för som nu med årligen justerat prisbasbelopp.  
 
Timpriset blir 1084 kronor beräknat utifrån SKL:s handledningsunderlag och dokument för 
beräkning av detta (se bilaga 2). 
 
Förslaget till den nya taxan innebär tydlighet och fasta priser för åtgärder där det framgår di-
rekt i taxan för den sökanden att få veta vad bygglov kostar. Detta underlättar i sin tur även 
fakturering. 
 
Bedömning 
I många ärendetyper anges timpris. Då betalas för varje påbörjad halvtimme men med en mi-
nimi-avgift på en hel timme. Detta beror på att den administrativa tiden (diarieföring, arkive-
ring, faktura-hantering etc.) är nästan lika stor på ett litet ärende som ett ärende som har 
längre handläggningstid. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-01-21 att godkänna förslaget till ny plan- och 
bygglovtaxa samt handläggningskostnad för strandskyddsdispens inom Timrå kommun och 
att översända den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning 
 
Timrå som ovan  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Timrå A-taxetabeller-lov-anmälan 2019 
Timrå handläggningskostnad-per-tim-PBL 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och bygg 
 
Exp     /     2019 
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§ 18 
Motionssvar - Motion från (T)  Utred möjligheten till att skapa 
pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg 
Dnr KS/2018:305 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
_____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Mikael Sjöberg (SD), Marianne Larsson (SD), Ulf Lindholm (SD), David 
Forslund (T), Monica Persson (T), Monica Åberg (T), Robert Thunfors (T), Chatrine Nordlund (L), 
Björn Ter Bruggen (C), Tony Hedberg (SD), Jonathan Lundin (SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
 Robert Thunfors (T) föreslår i motion att kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att skapa pend-
lingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg eller någon annanstans i kommunen. Generellt 
sett är det positivt om fler och bättre pendlingsmöjligheter skapas enligt förslaget i motionen. Det 
finns dock omständigheter som gör att det i dagsläget inte är lämpligt att bifalla motionen.  
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige  
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen.  
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 
 
Votering begärs och genomförs via app 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen röstar Ja 
och den som bifaller motionen röstar Nej. Vid omröstningen avges 29 Ja-röster och 11 Nej-röster. 
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Denna tjänsteskrivelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
 
Exp     /     2019 
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§ 19 
Motionssvar Kommunsammanslagning med Sundsvall 
Dnr KS/2018:185 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
  
 
Ärendet 
Henrik Sendelbach (KD) föreslår i motion att en kommunsammanslagning med Sundsvall ska 
utredas, och att kommunfullmäktige därefter tar ställning till att gå vidare med frågan och 
genomföra en folkomröstning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Frågan om kommunsammanslagning har prövats 2012 (KS/2010:234, KF 2012-02-27 §18). 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall på motionen. 
Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) föreslår avslag på motionen.   
 
Ordförande ställer det båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, Dir. 2017:13  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Motionär  
 
Exp     /     2019 
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§ 20 
Motionssvar - Motion från Ingvar Smedjegård (C) om anläggande 
av en strandpark mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet 
Dnr KS/2014:179 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 remittera motion från Ingvar Smedjegård (C) om 
att anlägga en strandpark i området mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet till kultur- 
och tekniknämnden. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2014-10-30 föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-09 återremittera motionen till 
kultur- och tekniknämnden för att utreda förutsättningarna avseende exempelvis markägar-
förhållanden samt ångtub för att anlägga en strandpark i området. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har vidtalat SCA om möjligheten att få köpa eller arrendera 
mark för att anlägga en strandpark vid flera tillfällen, bland annat i samband med att ångtuben 
mellan Östrands- och Vivstavarvsfabriken togs bort. Samhällsenheten har ställt frågan om köp 
av marken och fått till svar att en försäljning inte är aktuell. Kultur- och teknikförvaltningen 
har därefter fört diskussioner med SCA om möjlighet att få arrendera marken för att kommu-
nen ska kunna sköta om marken runt gc-vägen, gallra, plantera träd, göra nedstick till vattnet, 
ev någon brygga men har inte fått något svar. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har inte tagit fram någon kostnad för anläggande eller drift av 
en strandpark eftersom möjligheten till ett arrende ej är klarlagt. Kultur- och teknikförvalt-
ningen bedömer att det krävs stora åtgärder för att iordningställa en strandpark liknande Fa-
gerstranden och Söråkers strandpromenad på grund av markförhållandena, det gäller både 
anläggande och drift.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 föreslå kommunfullmäktige avslå motion-
en. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Niklas Edén (C) föreslår bifall på motionen. 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Ingvar Smedjegård (C) 
Protokollsutdrag KF 140929 §110 
Protokollsutdrag KTN 141030 §57 
Protokollsutdrag KS 141209 §297 
Protokollsutdrag KTN 181025 §102 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2019 
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§ 21 
Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande - ServaNet, Timrås lokala fiberleverantör 
Dnr KS/2019:100 

 

Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) har, den 13 februari 2019, inkommit med rubr interpellation.  
 
Ordföranden hänvisade interpellationen till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
Interpellationen besvaras på marssammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellation  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
Exp     /     2019 
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§ 22 
Fyllnadsval som nämndeman till Sundsvalls Domsaga efter 
Chatrine Nordlund (L) 
Dnr KS/2019:13 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Gun Stefansson (L) till ny nämndeman till Sundsvalls Domsaga för tiden t o m 2019-12-
31. 
____ 
 
Ärendet 
Chatrine Nordlund (L) har i skrivelse avsagt sig som nämndeman i Sundsvalls Domsaga. 
 
Liberalerna har, den 4 januari 2019, nominerat Gun Stefansson (L) till ny nämndeman till 
Sundsvalls Domsaga. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 
Nominering  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Valda  
Matrikeln 
Liberalerna  
 
Exp     /     2019 
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§ 23 
Fyllnadsval som nämndeman i Sundsvalls Domsaga efter Lennart 
Käll (S) 
Dnr KS/2019:42 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Viktoria Hammarström (S) som ny nämndeman i Sundvalls Domsaga för tiden  
t o m den 2019-12-31. 
____ 
 
Ärendet  
Lennart Käll (S) har, den 8 januari 2019, avsagt sig uppdrag som nämndeman i Sundsvalls 
Domsaga. 
 
Socialdemokraterna har nominerat Viktoria Hammarström (S) som ny nämndeman i Sund-
valls Domsaga för tiden t o m den 2019-12-31. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 
Nominering  
 
Protokollsutdrag till 
Matrikeln 
Sundsvalls Domsaga 
Valda  
 
Exp     /     2019 
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§ 24 
Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr KS/2019:61 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att följande regler angå-
ende ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kommunstyrelsen 
som förrättades av kommunfullmäktige 2018-11-26. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven parti-
gruppsordning. 
 
S    S, V, M, KD, L, T, SD 
V    V, S, M, KD, T, L, SD 
T    T, L, SD, KD, V, M, S 
L    L, T, SD, KD, V, M, S  
SD    SD, T, L, M, KD, S, V 
M    M, KD, L, SD, T, S, V 
C    C, KD, M, L, S, V, SD 
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs 
något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts 
med tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseord-
ning inte tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
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§ 25 
Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 
Dnr KS/2019:61 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att följande regler angå-
ende ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kultur- och teknik-
nämnden som förrättades av kommunfullmäktige 2018-12-05. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning. 
 
S    S, V, C, M, L, T, SD 
V    V, S, C, M, T, L, SD 
T    T, L, SD, C, M, V, S 
L    L, T, SD, C, M, V, S 
SD    SD, T, L, M, C, S, V 
M    M, C, L, SD, T, S, V 
C    C, M, L, T, S, V, SD 
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs 
något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts 
med tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseord-
ning inte tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2019 
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§ 26 
Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 
Dnr KS/2019:61 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att följande regler angå-
ende ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till valnämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige 2018-12-05. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning 
 
 
S    S, V, KD, T 
V    V, S, KD, T 
T    T, KD, V, S 
SD    T, KD, S, V  
M    KD, S, T, V 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs 
något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts 
med tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseord-
ning inte tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden  
 
Exp     /     2019 
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§ 27 
Val av ordförande och vice ordförande i Midlanda Centrum AB för 
tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 
val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolags-
stämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod 
Dnr KS/2019:67 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande i 
styrelsen för Midlanda Centrum AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod. 
 
Protokollsutdrag till 
Valda  
Matrikeln  
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2019 
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§ 28 
Val av ombud till kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för 
tiden 2019-01-01-2022-12-31 
Dnr KS/2019:68 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:  
 

1. För tiden 2019-01-01-2022-12-31 utse följande ombud till kommunförbundet Väster-
norrland. 
 

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-12-05 § 217. 
____ 
 
Ledamöter     Ersättare 
Lars-Erik Byström (S)   Bengt Nilsson (S) 
Jim Karlsson (S)   Jeanette Nordin (S) 
Fredrik Bernblom (SD)   Ulf Lindholm (SD) 
 
 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Mari Eliasson (S) föreslår Jim Karlsson (S) som ledamot i kommunförbundet Västernorrland. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget.  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet  
 
Exp     /     2019 
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§ 29 
Val av ledamöter och ersättare i kommunförbundet Västernorr-
land för tiden fr o m ordinarie årsstämma året efter det år då all-
männa val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie års-
stämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag: 
 
För tiden fr o m ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod utse Stefan Dalin (S), och Tony Andersson (M) till 
ledamöter i styrelsen i Kommunförbundet Västernorrland samt Mari Eliasson (S) och Robert 
Thunfors (T) ersättare för samma period. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet 
 
Exp     /     2019 
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§ 30 
Val - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige, samt som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden Barry Cotz (SD) 
Dnr KS/2019:99 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Godkänna avsägelsen av Barry Cotz (SD) i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Med entledigande av Barry Cotz  (SD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begä-
ran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Barry Cotz (SD). 

__ 
 
Ärendet 
Barry Cotz har, den 13 februari 2019, avsagt sig kommunalt uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige samt som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 
Jan-Christer Jonsson (S) föreslår att stryka punkten 2: Uppdra till sverigedemokraterna att 
nominera ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, på grund av att ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden är valda proportionellt. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
BOU 
 
Exp     /     2019 
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§ 31 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun förbjuder 
fattigdom 
Dnr KS/2018:501 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 15 december 
2018, att kommunfullmäktige beslutar: 
 
-Att i sin vision från och med 2020 införa nolltolerans för fattigdom 
-Att nolltolerans mot fattigdom införs som en del i alla reglementen för styrelser/nämnder 
-Att kommunstyrelsen ges uppdraget att leda arbetet med nollvisionen 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
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§ 32 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om effektivare motionsbehandling 
Dnr KS/2019:4 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 15 december 
2018, att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att fullmäktige alltid sänder motioner till kommunstyrelsen, vid behov begär styrelsen ytt-
rande från nämnd eller annan. 
Att motioner skall behandlas så att svar kan ges i fullmäktige senast inom sex månader, i sär-
skilda fall kan kommunstyrelsen begära ytterligare beredningstid. 
Att om motionen inte är finansierad kan styrelsen välja att dels avslå motionen eller att finan-
siera motionen ur ”oförutsedda” medel eller 
Att anse motionen besvarad och sända den för behandling till nästa budgetberedning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
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§ 33 
Motion från Per-Arne Frisk (S)  Förenkla politikernas vardag och 
ge dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut 
Dnr KS/2019:5 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 2 januari 2019, 
att kommunfullmäktige beslutar: 
 

- Att Kf s presidium/gruppledare beslutar att ge alla ledamöter, som så önskar, möjlig-
het att följa ärenden i nämnder och styrelser via styrelsemöte.se  

– Att Kf s alla ledamöter inbjuds till ”budgetkonferensens upptaktsdag” inför budget 
2020. 

– Att andra att-satsen finansieras ur Ks oförutsedda. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
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§ 34 
Revisionsrapport Uppföljning IT-säkerhet och införande av data-
skyddsförordningen 
Dnr KS/2018:384 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG upprättat en revisionsrapport på ”Uppfölj-
ning av IT-säkerhet och granskning av införandet av dataskydds-förordningen” samt ”infö-
randet av dataskyddsförordningen”. Rapporten har  faktakontrollerats av IT-samordnare och 
IT-chef. 
 
Kommunstyrelsen har, den 4 december 2018 § 346, avgett svar enligt kommunledningskon-
torets förslag. Uppdragit till kommunledningskontoret att följa upp beslutade åtgärder enligt 
genomförd GAP-analys hösten 2016, och säkerställa att dessa blir åtgärdade. Uppmanat samt-
liga nämnder att se över åtgärder enligt samma GAP-analys. 
Uppmanat samtliga nämnder att implementera de nya uppdaterade VROB gällande förvalt-
ning och drift. Uppmanat samtliga nämnder att arbeta in en handlingsplan för det fortsatta 
arbetet med GDPR/Dataskyddsförordningen 
 
Beslutsunderlag 
Svar revisionsrapport ” Uppföljning av IT-säkerhet och granskning av införandet av data-
skyddsförordningen” 
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§ 35 
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018-08-31 
Dnr KS/2018:383 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport per 2018-08-31 och har i 
granskningsrapport framfört synpunkter på delårsrapporten för att rapporten skall förbättras 
som dokument för ledning och styrning. 
Kommunstyrelsen har, den 12 februari 2019, beslutat att avge svar baserat på de rekommen-
dationer som framförts i granskningsrapportens sammanfattning samt översänt svaret till re-
visionen. 
 
Beslutsunderlag 
Träbyggnadsstrategi  
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§ 36 
Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg från Bergeforsen 
till Lögdö 
Dnr KS/2018:400 

 

Beslut   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en belyst separat gång- och cykelväg från 
Bergeforsen ner till Lögdösjön. 
 
Första delen av gatan, Industrigatan, är kommunal och har belysning. Industrigatan är rak och 
vägbredden är relativt bred jämfört med andra vägar där gång- och cykelväg också saknas. 
Hastigheten är skyltad till 50 km/h. Det finns inga planer på att bygga ut gång- och cykelnätet 
på aktuell plats. Där Industrigatan övergår i Badgatan är det enskild väg och vägen saknar 
belysning. Kommunen gör inga investeringar i enskilda vägar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 181025 § 103 
Tjänsteskrivelse 
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§ 37 
Medborgarförslag - Badplatsen vid Hamstasjön 
Dnr KS/2018:401 

 

Beslut  
   
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kamratföreningen i Laggarberg som inte är en aktiv förening föreslår att Timrå kommun tar 
över skötseln av badplatsen vid Hamstasjön. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen tar över skötseln av badplatsen. Detta innefattar bort-
tagning av bryggorna, utsättning av sopkärl och toalett inkl tömning av dessa samt städning 
och klippning av gräs. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 bifalla den del av medborgarförslaget som 
avser skötseln av området samt avslå den del av medborgarförslaget som avser att behålla 
bryggorna. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 181025 § 104 
Tjänsteskrivelse 
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§ 38 
Medborgarförslag - Giftfri förskola enligt kemikalieinspektionen 
och upphandlingsenhetens råd 
Dnr KS/2018:255 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit ett medborgarförslag för handläggning från 
Kommunfullmäktiges presidium. Medborgarförslaget uppmanar Timrå kommun att jobba för 
en giftfri förskola enligt Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndighetens råd.  
 
Svar på medborgarförslag - Att Timrå kommun jobbar för en giftfri förskola enligt Kemikalie-
inspektionen och Upphandlingsmyndighetens råd. 
Förslaget ligger helt i linje med både Läroplanens mål för förskolan och det övriga arbete som 
pågår i kommunen. Förskolan är en egen skolform och ingår i utbildningsystemet och regleras 
av olika lagar. Skollagen och förskolans läroplan styr verksamhetens genomförande och inne-
håll, Miljöbalken och Livsmedelslagen är exempel på andra lagar som reglerar genomförandet 
med Miljö- och Byggförvaltningen som tillsynsmyndighet och kontrolleras av miljöinspektör.  
 
Förskolan skall förenklat uttryckt vara både rolig, trygg och lärorik för varje barn som vistas 
där. Detta säkerställs genom att varje förskola bedriver ett lagstadgat systematiskt miljö- och 
kvalitetsarbete där analys är nyckeln för att kunna se vilka insatser som kan förbättra både 
miljö och verksamhet. Kompetensutveckling kan vara en sådan insats. Trygghet är ett stort, 
omfattande och viktigt begrepp. Vilket innebär att miljön skall vara fri från faror i alla dess 
former, giftfri inbegripet.  
 
För att underlätta för förskolechefens arbete med att säkerställa barnens miljö kommer vi att i 
samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och teknikförvaltningen, (fas-
tighets- och städ ansvarig) Miljö- och byggförvaltningen (miljöinspektör) genomföra en 
workshop med erfarenhetsutbyte samt information från miljöinspektören. I workshopen 
kommer Kemikalieinspektionens material – Giftfri förskola att visas.  
 
För att få kostnadseffektiva avtal med bra material anpassade för förskola genomförs upp-
handling oftast i samverkan med närliggande kommuner. I nuvarande avtal har giftfri miljö 
beaktats. 
 
Den checklista från naturskyddsföreningen som man hänvisar till i medborgarförslaget, inne-
håller 13 punkter, 8 av dessa punkter uppfyller förskolorna i Timrå idag, de övriga 5 pågår det 
ett medvetet arbete med. 
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Sammantaget pågår det ett omfattande arbete med att förbättra barnens miljö så att varje barn 
och deras vårdnadshavare upplever att den är rolig, trygg och lärorik. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade avslå medborgarförslaget enligt upprättat svar.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KF:s presidium 2018-06-11 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
KF:s minnesanteckning 2018-06-11 
Beslut BUN § 101 2018 
Vision 2025 
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§ 39 
Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, 
för alla - Kultur- och tekniknämndens beslut 
Dnr KS/2018:365 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen öppen 
för alla. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-12-06 att avslå medborgarförslaget. 
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Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige  2019-02-25   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

50 

§ 40 
Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av före-
ningslivet, näringslivet m fl i Timrå – Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
Dnr KS/2018:418 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, 
näringslivet m fl i Timrå. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-12-06 att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 181206 § 121 
Tjänsteskrivelse 
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§ 41 
Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrap-
port 2018-08-31 
Dnr KS/2018:395 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Medelpad Räddningstjänstförbund har översänt delårsrapport per den 2018-08-31. 
 
Revisionen har i skrivelse, daterad 24 oktober 2018, upprättat revisionsrapport avseende 
granskning av delårsrapport 2018 samt revisorernas bedömning av rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
2018 Tertialrapport 2 med bilaga ekonomisk analys 
Rapport granskning delårsbokslut MRF 2018-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Medelpads Räddningstjänstförbund Sammanträdesprotokoll 2018-09-28 
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§ 42 
Tertialrapport augusti 2018 - Kollektivtrafikmyndigheten Västern-
orrland 
Dnr KS/2018:396 

 

Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, daterad 
23 oktober 2018, upprättat tertialrapport augusti 2018 för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport augusti 2018 
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§ 43 
Kollektivtrafiken Västernorrland - Delårsrapport 2018-08-31 
Dnr KS/2018:424 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
______ 
 
Ärendet 
Pwc har, den 9 november 2018, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport för 
perioden 2018-01-01—2018-08-31. Revisorerna i kommunalförbundet Kollektivtrafiken i 
Västernorrlands län har, den 9 november 2018, inkommit med bedömning av delårsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018-08-31  
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Kommunfullmäktige  2019-02-25   
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§ 44 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 socialnämnden 
Dnr KS/2018:417 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige 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 ser-
vice 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 3, 2018 
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§ 45 
Förordnande av begravningsombud i Timrå kommun 
Dnr KS/2018:449 

 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har i beslut, den 21 december 2018, utsett Anita Hellstrand som begravnings-
ombud i Timrå kommun för tiden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut  
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§ 46 
Val av revisor i samordningsförbundet  
Dnr KS/2019:66 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Conny Edelryd (T) till revisor i Samordningsförbundet för tiden t o m den 2019-01-01-
2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Val av revisor i Samordningsförbundet för tiden 2019-01-01-2022-12-31. 
Revisorerna föreslå att utse Conny Edelryd (T) till revisor i Samordningsförbundet för tiden  
t o m den 2019-01-01-2022-12-31. 
 
Protokollsutdrag till 
KPMG 
Samordningsförbundet  
Valda  
 
Exp     /     2019 
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