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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Alliancen 17:00-19.00
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Se bilagd uppropslista

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef

Utses att justera

Lisbeth Eklund (S) och Ulf Lindholm (SD)

Justeringens plats och tid
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Mari Eliasson (S), ordförande
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Annica Sjödin, kommunsekreterare
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Lisbeth Eklund (S), justerare

………………………………………………….
Ulf Lindholm (SD), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-10-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2017-11-02

Anslaget nedtas den
2017-11-24
Paragrafer
143-163

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 30 oktober 2017 kl 17.00 i kommunhusets
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen).
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Kungörelse

Timrå 2017-10-16

Mari Eliasson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 oktober 2017 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 143

Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på
kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga
tidningar.
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter,
vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.00-18.00 för utbildning, med Sveriges kommuner och
landsting Bo Per Larsson, i hot och hat mot förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 144

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Lisbeth Eklund (S) och Ulf
Lindholm (SD). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 1 november 2017
kl 16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 145

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendet entledigande av ersättare i kommunfullmäktige –
Roger Lindell (S).
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att göra tillägg i ärendelistan med ärendet entledigande av ersättare i
kommunfullmäktige – Roger Lindell (S).
Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 146

Delårsrapport 2017 med helårsprognos Timrå kommun
Dnr KS/2017:249

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa delårsrapporten med justeringar som framfördes på kommunstyrelsesammanträdet.
2. Fastställa ekonomiska ramar per nämnd i enlighet med helårsprognos upprättad per
den sista augusti 2017 i samband med delårsrapport.
____
Ärendet
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2017 uppgår till 63,8 (55,6 ifjol) mnkr jämfört med 27,7 mnkr i budget. Resultatet inkluderar kostnaden för förändring av semesterlöneskuld och försäljning av kommunens andel i EON Värme Timrå AB (10,2 mnkr). För perioden har kommunen lägre nettokostnad för verksamheterna individ och familjeomsorg, ensamkommande flyktingbarn, bostadanpassningar, bygg, förskoleklass, särskola, IT-kostnader
och råkraft. Övrig skillnad jämfört med budget beror på kostnader som förväntas senare under året.
Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 14,7 mnkr och det
ekonomiska resultatet väntas bli 20,7 mnkr. Helårsprognosen inkluderar 2,5 mnkr för KS
oförutsedda behov.
Prognosen för att nå de flesta av kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är god. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns möjligheterna att fortsätta styra
och leda verksamheterna mot uppsatta mål.
Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som är bedömd
per sista augusti i samband med delårsrapporten. Det ligger i linje med det arbetssätt som
kommunen har infört med att planera utifrån kommande behov, med antaganden om pris och
volym. Det här sättet att arbeta medför ett manövreringsutrymme för politiken att styra mot
uppsatta mål. Därmed kvarstår även KS medel för oförutsedda händelser med 2,5 mnkr.
Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 147

Kommunal skattesats för år 2018
Dnr KS/2017:195

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för år 2018 fastställs till 22:64 per skattekrona.
____
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 2017 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 2018 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 2018 från varje nämnd till budgetberedningen innebär sammantaget att
kommunen inte uppnår ett budgeterat ekonomiskt resultat som motsvarar 1% av skatteintäkter och generella bidrag. Detta föranleder behov av skattehöjning motsvarande
0,35 kronor per skattekrona, för att uppnå god ekonomisk hushållning.
• Prognostiserat helårsresultat för 2017 är ca 15 mnkr högre än budgeterat resultat för
2017. Tillsammans med prognostiserade ökade skatteintäkter och generella bidrag för
2018 på ca 35 mnkr, med nuvarande skattesats, är det rimligt att anta att verksamheten
kan bedrivas med positivt ekonomiskt resultat även under 2018. Detta föranleder inte
behov av skattehöjning.
Bedömningen av vilket scenario som är mest troligt överlåter kommunledningen till politiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLK
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 148

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 Överförmyndarnämnden Mitt
Dnr KS/2017:37

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisionsberättelsen, daterad 16 mars 2017, bevilja överförmyndarnämnden
Mitt och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för verksamheten år 2016.
____
Ärendet
Överförmyndarnämndens revisorer har översänt revisionsberättelse för år 2016. Revisorerna
har tillstyrkt att överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag till
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 149

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2017:261

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har, den 20 september 2017, upprättat reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden för revidering av kommunfullmäktige. Revidering behöver göras på grund
av felskrivning i miljö- och byggnadsnämndens reglemente i § 10 och 17.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 2 februari 2017 § 48, beslutat att överföra nedanstående beslutanderätt från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen varav reglementet behöver
ändras. Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden är även ändrat utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendationer samt för att överensstämma med övriga nämnders
reglementen.
Kommunstyrelsen ska besluta enligt fastighetsbildningslagen beträffande:
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, dock endast i annat fall än vad som bestäms av
kommunstyrelsens reglemente vid köp och försäljning av mark.
Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser.
Kommunstyrelsen ska besluta beträffande rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen.
Kommunfullmäktige beslutade, den 12 juni 2017 § 103, att fastställa reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden med ändring i 15 § om justering: Protokollet ska justeras av ordföranden
och två ledamöter samt att upphäva reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställt av
kommunfullmäktige 27 februari 2017 § 8.
Beslutsunderlag
Reglemente
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

13

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 150

Redovisning av partistöd 2016
Dnr KS/2017:188

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.
2. Konstatera att moderaterna inte har inkommit med redovisning och granskningsintyg av hur partistödet har använts, inom föreskriven tid.
3. Alla partier, representerade i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2018. När det gäller
moderaternas redovisning anses det föreligga speciella omständigheter som föranlett det sena inlämnandet.
____
Ärendet
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2016 har använts. Till
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg
Moderaterna har inte inkommit med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid.
Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari-31 december och ges in till kommunfullmäktige senast den 30
juni året efter att stödet lämnats ut, 2 kap 11 § kommunallagen.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Redovisning partistöd (S)
Redovisning partistöd (L)
Redovisning partistöd (C)
Redovisning partistöd (KD)
Redovisning partistöd (SD)
Redovisning partistöd (T)
Redovisning partistöd (V)
Redovisning partistöd (MP)
Redovisning partistöd (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Protokollsutdrag till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 151

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda sammansättningen av antal ledamöter och ersättare i nämnderna, arvodesregler, ersättarnas ersättning och kommunfullmäktiges
sammanträdestider.
2. Redovisa utredningen med förslag till nya regler och riktlinjer för nästa mandatperiod
till kommunfullmäktige i juni 2018.
____
Ärendet
Under mandatperioden uppstår ofta diskussioner om gällande regelverk för arvode, nämndsammansättningar och sammanträdestider. En bra princip är att försöka hålla sig till samma spelregler inom
en mandatperiod, men att utreda frågor och förslag som dykt upp inför nästa mandatperiod.
Kommunfullmäktiges presidium har noterat att det finns synpunkter och förändringsförslag vad
gäller antalet ledamöter med ersättarer i nämnderna, arvodesregler inkluderat ersättarnas ersättning
och när fullmäktige ska sammanträda (på kvällar eller dagtid). Presidiet vill därför föreslå att kommunstyrelsen samlat utreder frågan och presenterar slutsatserna
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan på presidieträff 2014-04-12 och uppdragit till
kommunchefen att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i juni 2017.
Kommunfullmäktige har, den 12 juni 2017 § 91, beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning av den politiska organisationen.
Kommunfullmäktiges gruppledare, har den 15 september 2017, beslutat att grundförslaget åter går
till kommunfullmäktige utan åtgärd. Politiken kan på sammanträdet yrka på andra förslag än grundförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Minnesanteckningar
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchef
kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 152
Detaljplan för verksamhetsområde vid Terminalvägen, Del av Vivsta 13:19
Dnr KS/2017:273

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anta detaljplanen.
____
Ärendet
De befintliga planlagda industri- och verksamhetsområdena i Timrå industriområde är snart
helt ianspråktagna. Då efterfrågan på sådan mark är stor har ett skogsområde på båda sidor
Terminalvägen varit föremål för en planprocess med syfte om att skapa möjligheter för handel, kontor och verksamheter. Planområdet är fördelat på fyra kvarter och andelen kvartersmark uppgår till ca 4,2 ha.
Planprocessen har skett enligt reglerna för ett utökat förfarande då planförslaget inte överensstämmer med gällande översiktsplan (Öp90). I förslaget till ny kommunövertäckande översiktsplan är området utpekat som ett område för utvecklingsområde för näringsliv.
Under samrådet inkom det synpunkter angående risker, naturvärden och planutformning som
föranledde förändringar av planförslaget.
Efter granskningen kvarstår till viss del ett önskemål om inventering av naturvärden i området.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande bedömt att planförslaget inte strider mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka.
Ärendets tidigare behandling
Beslut om planuppdrag i KS 2015-11-24 § 288
Samrådsyttrande i KS 2016-09-06 § 196
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning med genomförandefrågor, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Näringslivskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 153

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) om att skapa en
demokratiberedning i Timrå kommun
Dnr KS/2017:135

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD)
och Glenn Westling (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Marcus Molinder (SD) har i motion, den 21 april 2017, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att skapa en Demokratiberedning i Timrå kommun enligt nedan:
Att omgående påbörja arbetet med att bygga upp denna beredning från grunden.
Att samtliga partier finns representerade i Demokratiberedningen i Timrå.
Att fokus ska ligga på demokratin i beredningens arbete.
Att beredningen kommer jobba enligt förslagspunkterna i motionen.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunledningskontoret ställer sig som beredningsorgan väldigt positiv till samtliga förslag
till konkreta åtgärder för att stärka demokratin, med utveckling av medborgarinflytande och
dialog; förtroendeförstärkande åtgärder för det demokratiska systemet; omvärldsbevakning;
stimulera ungas deltagande m.m. Frågan är om det krävs en särskild beredningsform för att
arbeta med dessa frågor under komunfullmäktige?
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det redan finns ett organ, kommunfullmäktiges presidium, som även bjuder in gruppledare från samtliga representerade politiska partier
till presidieträffar. Där diskuteras hur dialog med medborgarna kan främjas, hur demokratin
kan utvecklas och förvaltas inom den representativa demokratins ramar och hur debatt och
meningsutbyte kan främjas i kommunfullmäktige. Flera åtgärder genomförs nu som ett utfall
av dessa samtal: allmänpolitisk debatt, webb-sändningar av fullmäktige och digitalt stöd för
sammanträden m.m. Presidiet lägger även förslag till kommunfullmäktige, som bereds av
kommunstyrelsen, om hur det demokratiska styret ska utvecklas för att möta framtidens utmaningar, främja de förtroendevaldas delaktighet och allmänhetens förväntningar.
Det finns därmed ett utpekat ansvar, kommunfullmäktiges presidium, och ett fora med bredare representation, presidieträffen, som kan tillhandahålla de funktioner som efterfrågas.
Motionären i fråga är i egenskap av gruppledare för Sverigedemokraterna kallad och representerad i träffen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Presidiet har även fått frågan om utredning av den politiska organisationen återremitterad till
sig och bör ta ställning till frågan om demokratiberedning i det utredningsuppdrag som ska se
över den politiska organisationen och arbetsformerna inför nästa mandatperiod. Av dessa
anledningar föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen.
Om komunfullmäktige vill ändra namnet på, och formalisera, arbetet med presidieträffen till
ett uttalat demokratiorgan med beredande funktioner är det fullt möjligt.
Då motionären hänvisar till att andra kommuner i länet har särskilda demokratiorgan, och att
det är av vikt att inrätta en demokratiberedning med bestämt uppdrag, bifogas en liten kunskapsöversikt och omvärldsbevakning som underlag för motionssvaret.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande,
2017-06-12 § 117.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) och Henrik Sendelbch (KD) föreslår bifall på motionen.
Ewa Lindstrand (S), Jan-Christer Jonsson (S), Krister Håkansson (V), Alf Söderlund (S) och
Anita Hellstrand (C) föreslår avslag på motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Votering begärdes och genomfördes med upprop
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen
svarar Ja och den som bifaller svarar Nej. Vid omröstningen avges 32 Ja-röster och 7 Nejröster (bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion om att skapa en demokratiberedning i Timrå kommun, Marcus Molinder (SD) 201704-21.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Marcus Molinder (SD)
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 154

Motion från Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David
Wallin (L) om reformering av nämndernas ansvarsområden
Dnr KS/2017:272

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David Wallin
(L) har i motion, daterad 25 september 2017, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
1. Att en Teknik- och servicenämnd skapas.
2. Att en Barn- och utbildnings- och kulturnämnd bildas.
3. Att en utredning om samtliga nämnders framtida ansvarsområden görs.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 155

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Thunfors (T) har i motion, daterad 9 oktober 2017,
föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att valnämnden utökas så att samtliga partier som har representation i kommunfullmäktige
blir representerad i valnämnden.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 156

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag - Värmeslingor i trottoarerna
Dnr KS/2017:242

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga värmeslingor i trottoarerna.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-08-24 att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Protokollsutdrag KTN 170824 § 80
• Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 157

Medborgarförslag - Bygg gång- och cykelväg från korsningen
Vävlandsvägen/Laggarbergsvägen till Laggarbergsvägen/Västra
Laggarbergsvägen - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:243

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en gång- och cykelväg från korsningen Vävlandsvägen/Laggarbergsvägen till Laggarbergsvägen/Västra Laggarbergsvägen.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-08-24 bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Protokollsutdrag KTN 170824 § 81
• Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 158

Medborgarförslag - Hundrastgård i Timrå - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2017:244

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att uppföra en hundrastgård i Timrå.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017-08-24 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Protokollsutdrag KTN 170824 § 82
• Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 159

Ej verkställda beslut SoL och LSS - Rapportering
Dnr KS/2017:248

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Rapportering av ej verkställda beslut skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
kvartalsvis och på individnivå av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Detta gäller beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen (SoL) samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialförvaltningen har den 10 augusti 2017 skickat kvartalsrapport till IVO. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera. Socialnämnden har informerats om detta. Informationen
skickas även till kommunens revisorer samt kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag SN 2017-08-23, § 101
Protokollsutdrag till
SN
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Protokoll
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Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 160

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av behörigheter
inom socialtjänstens IT-stöd. Svar på rapporten ska vara revisionen tillhanda senast den 20
december 2017.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 161

Motionsredovisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Motioner, ingivare
Motion från Roger Öberg (S), Per-Arne Frisk (S), Jan Norberg (S) och Anders Rydahl (S) –
Vita jobb en modell för justa villkor vid offentlig upphandling, dnr 2013:200, bereds av kommunstyrelsen.
Motion från Ingvar Smedjegård (C) om att anlägga en strandpark i området mellan Timrå
Järnvägsstation och Varvskapellet, dnr 2014:179, bereds av kultur- och tekniknämnden.
Motion från Folke Nyström (MP) om en satsning på besöksnäringen genom en upprustning
av Y-et och skapande av ett naturrum i dess närhet, dnr 2015:233, bereds av kultur- och tekniknämnden.
Motion från Lotta Borg (T) och Robert Thunfors (T) - Fria arbetskläder i förskola och fritidshem för personalen, dnr 2016:59, bereds av barn- och utbildningsnämnden
Motion från Robert Thunfors (T) Möjlighet för kommunens anställda att få göra bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader, dnr 2016:334, bereds av kommunstyrelsen.
Motion från Marcus Molinder (SD) Skapa en demokratiberedning i Timrå kommun, dnr
2017:135, bereds av kommunstyrelsen.
Motion från Robert Thunfors (T) Avlasta rektorns administrativa börda, dnr 2017:192, bereds
av barn- och utbildningsnämnden.
Motion från Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David Wallin (L) Ge Timrå IK en
social återbetalningsplan, dnr 2017:199, bereds av kommunstyrelsen
Motion från Marcus Molinder (SD) Bullerplank vid E4an, dnr 2017:209, bereds av miljö- och
byggnadsnämnden
Motion från Marcus Molinder (SD) och Jonathan Lundin (SD) Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden i Timrå kommun, dnr 2017:210 bereds av socialnämnden
Motion från Marcus Molinder (SD) Belysning på Älvstrandens förskola, dnr 2017:211, bereds
av barn- och utbildningsnämnden
Motion från Robert Thunfors (T) Presentera motioner, interpellationer och budgetförslag på
kommunens hemsida, dnr 2017:2019 bereds av kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Motion från Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David Wallin (L) Reformering av
nämndernas ansvarsområden, dnr 2017:272
Motion från Robert Thunfors (T) Alla partier i valnämnden, dnr 2017:284

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 162

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per den 2017-0831
Dnr KS/2017:288

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av delårsrapporten
per 2017-08-31. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 22 januari 2017.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

§ 163

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Roger Lindell
(S)
Dnr KS/2017:308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Med entledigande av Roger Lindell (S), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om
ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Roger Lindell (S).
____
Ärendet
Roger Lindell (S) har i skrivelse, den 23 oktober 2017, avsagt sig uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige i Timrå.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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