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Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kungörelse
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 24 september 2018 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

Utredning av föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsatser

5

Nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun

6

Åtgärder för att öka bostadsproduktionen i attraktiva miljöer med begränsade byggrätter

7

Politiska partiernas redovisning och granskning av partistöd 2017

8

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2019

9

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå

Motionssvar
10 Motionssvar Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) om belysningen
på Älvstrandens förskola
11 Motionssvar Motion från Marcus Molinder SD - Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden
som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun
12 Motionssvar Motion från (L) om reformering av nämndernas ansvarsområden
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14 Val - Fyllnadsval som revisor i Wifsta Water AB efter Jan-Erik Sjöström (KD)
15 Val - Fyllnadsval som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Kent Åberg (SD)
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16 Motion från Folke Nyström (MP) Inventering och restaurering av vattendrag i Timrå
kommun
17 Motion från Henrik Sendelbach (KD) Kommunsammanslagning med Sundsvall
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Kungörelse
20 Revisionsrapport Grundläggande granskning barn- och utbildningsnämnden
21 Revisionsrapport Grundläggande granskning kultur- och tekniknämnden
22 Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo
23 Revisionsrapport Grundläggande granskning, socialnämnden
24 Revisionsrapport Grundläggande granskning miljö- och byggnadsnämnden
25 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning
26 Revisionsrapport Granskning av löner
27 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
28 Medborgarförslag, trafiksäkerhetsmässig genomgång av 30-området Prästgatan mm - Kulturoch tekniknämndens beslut
29 Medborgarförslag Hundpark inom Timrå centrum - Kultur- och tekniknämndens beslut
30 Medborgarförslag Erbjud tomter för bostäder med A-läge vid nyetablering av företag i
kommunen, kommunstyrelsens beslut
31 Medborgarförslag Ändring av studiedagar för lärare, barn- och utbildningsnämndens beslut
32 Medborgarförslag Subventioner av biljettkostnader i busstrafiken Sundsvall Timrå FUB,
kommunstyrelsens beslut
33 Medborgarförslag Heltid i hemvården för de som vill det
34 Medborgarförslag Utbildning av socialsekreterare
35 Länsstyrelsens protokoll för tiden vid slutlig röstsamman-räkning för val till
kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15 - 2022-10-14

Timrå 2018-09-10
Mari Eliasson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 10 september 2018 betygar i tjänsten:
Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 115

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

2018-09-24

§ 116

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Lars-Erik Byström (S) och
Tony Andersson (M). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 26 september
2018 kl 16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 117

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendet fyllnadsval efter Jan-Erik Sjöström (KD) som
revisor i Samordningsförbundet.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att behandla ärendet fyllnadsval efter Jan-Erik Sjöström (KD) som revisor i Samordningsförbundet.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 118

Utredning av föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsatser
Dnr KS/2018:286

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att ansvara över kommunens samtliga föreningsbidrag.
2. Uppdra till Socialnämnden att utreda Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, eller annan samverkansmöjlighet för de verksamheter som tidigare finansierats genom nämndens föreningsbidrag.
3. Föra över samtliga föreningsbidrag från socialnämnden till kultur- och tekniknämnden
från och med 1 januari 2019, med undantag för Kvinnogemenskapsstöd.
Ärendet
Syftet med policyn är att säkerställa en tydlighet och given ordning för verksamheterna föreningsbidrag, marknadsföringssamarbeten och verksamhet som finansierats med socialnämndens egna föreningsbidrag.
Utifrån vision 2025 ska Timrå kommun vara proffs på service. Det innebär bland annat att vi
ska göra det enkelt för våra intressenter att genomföra sin verksamhet och hantera sina ärenden hos kommunen. Utifrån pågående varumärkesarbete From Timrå With Love ska vi vara
en motor och en möjliggörare för de som vill bidra till att stärka Timrås attraktivitet.
Mot bakgrund av detta behöver Timrå kommun skapa en tydlig ansvarsfördelning, utifrån
organisationens uppdrag och samlade kompetenser. Kultur- och tekniknämnden har den samlade kunskapen om föreningsbidrag och de bör ha det övergripande ansvaret. Idag betalar
Socialnämnden ut föreningsbidrag, vilket bör flyttas till Kultur- och tekniknämnden. För verksamhet som har en direkt koppling till socialnämndens lagstyrda verksamhet kan andra driftformer och samarbetslösningar övervägas.
Kommunstyrelsen är motor i varumärkesarbetet, vilket innebär att främja aktörer som stärker
Timrås attraktivitet. Marknadsföringssamarbeten skapar ordning och reda för båda parter vad
gäller ansvar och förväntansbild. I budgetbeslutet bör en totalsumma avsättas för kommunens
samlade marknadsföringssamarbeten. Kommunchefen bör utse en arbetsgrupp för utbetalning till dessa samarbeten.
Syftet med policyn är att säkerställa en tydlighet och given ordning för verksamheterna föreningsbidrag, marknadsföringssamarbeten och verksamhet som finansierats med socialnämndens egna föreningsbidrag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

Beslutsunderlag
Utredning föreningsbidrag och marknadsföring
Policy för marknadsföringssamarbeten
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Socialnämnden
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 119

Nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun
Dnr KS/2018:52

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla mindre effektiva boenden när det nya centret
är klart.
____
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-06 beslutades (KS § 77) att återremittera ärendet om Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun till socialnämnden för komplettering med
utförligare handlingar i ärendet.
Förvaltningschef har skrivit ett remissvar i ärendet.
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar och står fast vid planen om att
bygga ett nytt äldreomsorgscenter.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden har lämnat förslag till kommunstyrelsen om nytt äldreomsorgscenter SN § 7,
2018-01-24.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN § 57, 2018-04-27
Remissvar, daterat 2018-04-03
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Ekonomi
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 120

Åtgärder för att öka bostadsproduktionen i attraktiva miljöer med
begränsade byggrätter - Upphävande av riktlinjer för utökade
byggrätter
Dnr KS/2018:137
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Upphäva riktlinjer för utökade byggrätter, antagna 2008-06-16 § 70.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige gav i budget- och verksamhetsplan för 2018-2020 uppdraget till Kommunstyrelsen att inventera vilka detaljplaner som skulle kunna bli föremål för revidering för
att kunna förenkla möjligheten att bygga åretruntboende i attraktiva miljöer. Efter rapportering av ärendet i Kommunstyrelsen i april 2018 gavs ett nytt uppdrag om att komma med
olika förslag på åtgärder för att öka bostadsproduktionen med anledning av rapporten från det
tidigare uppdraget.
Miljö- och byggkontoret bedömer att nuvarande riktlinjer för utökade byggrätter, antagna
2008-06-16, bör upphävas. Anledningarna till detta är riktlinjerna kräver mer än vad lagrummet kring planbesked säger samt att riktlinjernas byggrättsreglering och utformning försvårar
möjligheterna att bygga standardtyper av hus. Miljö- och byggkontoret bedömer vidare att
områden som står inför planprocesser för att pröva möjligheten till utökade byggrätter bör
bedömas områdesvis. Detta då varje separat detaljplan innehåller sina egna förutsättningar.
Miljö- och byggkontoret föreslår därför att några nya riktlinjer för utökade byggrätter inte bör
upprättas.
Ärendets tidigare behandling
KS 2018-04-30 § 94
Beslutsunderlag
Riktlinjer
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
Författningssamlingen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

11

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 121

Politiska partiernas redovisning och granskning av partistöd
2017
Dnr KS/2018:150

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts för samtliga partier.
2. Alla partier, enligt representeration i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2019.
____
Ärendet
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2017 har använts. Till
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg
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)
Protokollsutdrag till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 122

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2019
Dnr KS/2018:307

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt
kommunledningskontorets förslag.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret
upprättat sammanträdesdagar för 2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Arbetet med att digitalisera ärendehanteringsprocessen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har resulterat i att vi kan effektivisera processen för ärendehanteringen i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Vi kommer därmed att flytta fram kommunstyrelsens sammanträden en vecka närmare kommunfullmäktiges sammanträden.
Denna effektivisering innebär att styrelser/nämnder kommer att ha ytterligare en vecka på sig
för att bereda ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2018
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 123

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Dnr KS/2018:160

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med revisionsberättelsen, daterad 21 maj 2018, bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamheten år 2017.
____
Jan-Christer Jonsson (S) och Anita Hellstrand (C) deltar ej i handläggningen eller beslutet på
grund av jäv.
_____
Ärendet
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och
översiktlig granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2017. Revisorerna
har, den 21 maj 2018, beviljat förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Protokollsutdrag till
Revisionen
Samordningsförbundet
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 124

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik
Bernblom (SD) om belysningen på Älvstrandens förskola
Dnr KS/2017:211

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Mot beslutet reserverar sig Marcus Molinder (SD), Jonathan Lundin (SD), Ulf Lindholm (SD),
Glenn Westling (SD), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T) och Henrik
Sendelbach (KD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motion om belysning på Älvstrandens förskola från Fredrik Bernblom (SD) och Marcus Molinder (SD), till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrande:
Barn- och utbildningsnämndens intendent har gjort en okulär besiktning av utebelysningen
vid samtliga förskolor i kommunen. Hans bedömning är att belysningen är likvärdig på alla
förskolor. Det finns dock ingen fastställd nationell norm gällande utebelysning vid skolor och
förskolor, vilket försvårar en eventuell utredning.
Barn- och utbildningsnämnden har ett utarbetat system för att systematiskt följa upp de problem/frågor som uppstår ute på enheterna. Systemen fungerar så att om ett problem uppdagas via t ex skyddsrond, medarbetarsamtal, föräldrar, barn osv så ska skolledaren riskbedöma
problemet och – om risker finns – direkt åtgärda eller föra in detta i en handlingsplan för åtgärd. Förskolechef/rektor ska hantera miljön så att den är trygg, rolig och lärorik för barnen/elever och riskbedöma detta minst en gång/år, om brister finns hanteras de som ovan.
Om inte skolledaren kan hanterar problemet själv skickar hen handlingsplanen till den centrala
skyddskommittén som hanterar frågan vidare.
När det gäller skolor i Timrå kommun så har ingen sådan okulär besiktning genomförts av
intendent. Eleverna slutar oftast innan det är helt mörkt, utom under de absolut mörkaste
månaderna. För elever som deltar i fritidshemsverksamhet och skola gäller samma ordning
som för förskolor, miljön ska vara trygg, rolig och lärorik.
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att minska barngruppernas storlek (statligt krav).
I det uppdraget behöver vi se över möjligheten att i större utsträckning schemalägga utevisJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

telse med grupper av barn eftersom lokalerna är desamma.
Detta innebär att vi kan behöva se över utebelysningen utifrån ett utbildningsperspektiv, inte
ett trygghetsperspektiv. Denna kompetens finns hos skolledaren.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) och Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall till motionen.
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2017-12-20 § 116
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionärer
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 125
Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) - Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå
kommun
Dnr KS/2017:210

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Återremittera motionen, genom minoritetsåterremiss, till socialnämnden för att ge tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig över motionen.
____
Ärendet
Marcus Molinder och Fredrik Bernblom har i en motion, den 26 juni 2017 föreslagit kommunfullmäktige besluta: - Att omgående påbörja arbetet med att rullstolsanpassa samtliga lokaler som nyttjas av äldreomsorgen inom Timrå kommun.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Marcus Molinder (SD) och Björn Hellquist (L) föreslår att återremittera motionen till socialnämnden för att ge tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig över motionen.
Ewa Lindstrand (S) och Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen samt avslag på Marcus Molinder (SD) och Björn Hellquist (L) återremissförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer återremissförslaget under proposition avslag- bifall och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissförslaget.
Votering begärs och genomförs via App
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår återremissförslaget röstar Ja och den som bifaller återremissförslaget röstar Nej.
Vid omröstningen avges 23 Ja-röster och 17 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen, genom minoritetsåterremiss, till socialnämnden för att ge tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig över motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har fastställt yttrandet med avslag till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

Ärendets tidigare behandling
KF § 140, 2017-09-25

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN § 58, 2018-04-27
Yttrande, 2018-03-26
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 126

Motionssvar Motion från (L) om reformering av nämndernas ansvarsområden
Dnr KS/2017:272

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Avslå motionen.
____
Ärendet
Liberalerna i Timrå föreslår en direkt förändrad ansvarsfördelning i kommunen där kulturverksamheten flyttas till Barn- och utbildningsnämnden som bildar en Barn- utbildnings- och
kulturnämnd, medan Teknik- och kulturnämnden renodlas som en Teknik- och servicenämnd. Liberalerna föreslår även att kommunen parallellt utreder en förändring av nämndernas ansvarsområden generellt. Syftet är att maximera effektiviteten med en tydligare ansvarsfördelning utan överlappning.
Kommunledningskontoret har granskat förslaget. I kommunSverige finns det två lika vanligt
förekommande alternativ: att en fristående kultur- och fritidsnämnd finns, med eller utan
kombination av tekniska frågor, eller att kulturfrågorna samsas med barn- och utbildningsfrågorna i en gemensam nämnd. I det senare fallet ligger då ofta ansvaret för skötsel av kulturarenor, fritidsanläggningar och idrottsplatser/arenor på en Teknik och/eller fastighetsförvaltning.
Kommunledningskontoret menar att det finns en styrka i att samordna kultur- och fritidsfrågorna med den nämnd och förvaltning som driftar och ansvarar för lokalerna och arenorna
för denna verksamhet.
Frågan om en generell översyn av nämndernas ansvarsområden bör, om det bedöms att behov finns att utreda frågan, hänskjutas till verksamhetsplan och budget för 2019. På det viset
kan det fullmäktige som tillträder efter valet ta ställning till frågan. Ett sådant ställningstagande
bör därför göras utanför ställningstagandet till motionen i fråga och ytterst hänskjutas till tillträdande kommunfullmäktige hösten 2018.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Björn Hellquist (L) föreslår bifall till motionen.
Ewa Lindstrand (S), Alf Söderlund (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår avslag på
motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har remitterat motionen för yttrande till kommunstyrelsen, KF § 154
2017.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 127

Motionssvar - Motion från (SD) om att köpa in elektrostatiska luftrenare till förskolorna
Dnr KS/2017:350

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
Sverigedemokraterna har i motion, daterad 27 november 2017, föreslagit kommunfullmäktige:
- Att köpa in och montera elektroniska luftrenare i samtliga förskolor i kommunen.
- Att om resultatet är bra i förskolorna även köpa in och montera i våra äldreboenden.
Svar:
Vi har hittat information om att det finns ett projekt som genomförts på en förskola i Göteborg gällande införandet av AirRevival. Studien i Göteborg har visat att barnens sjukdagar har
minskat med 62 %. Det innebär att varje barn, innan de satte in maskinen hade 12 sjukdagar/år. Nu är de nere på 5 sjukdagar/år. Efter dessa resultat har studien kring luftrening med
metoden utvidgats, för att nu omfatta 20 förskolor i Göteborg. Total deltar 200 barn i åldrarna 3-5 år i forskningsprojektet. Det finns inte några resultat från denna studie presenterat
ännu. I den information vi hittat kostar en enhet 2,2 tkr, det behövs en enhet per 15 kvm.
AirRevival använder sig av elektroner och skapar ett ofarligt elektrostatiskt fält som driver de
luftburna partiklarna mot skivan uppsatt på väggen. Systemet är så energisnålt att det är försumbart (5,3 kW vid ett års konstant användning). AirRevival som enbart har ett svagt susande ljud passar bra att ha i ett sovrum. Själva AirRevival systemet är helt underhållsfritt och
därför väldigt kostnadseffektivt. Partiklar som samlas på skivan torkas enbart av för trivsel
och påverkar inte effekten av AirRevival.
Med anledning av att vi dagsläget inte har information om resultaten av den större studien
föreslår vi Kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Jonathan Lundin (SD) föreslår att bifalla motionen.
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2018-05-30 § 69
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 128

Val - Fyllnadsval som revisor i Wifsta Water AB efter Jan-Erik
Sjöström (KD)
Dnr KS/2018:191

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Utse Viktor Bengtson (KD) som ny kommunal revisor i Wifsta Water för tiden t o m den 31
december 2018.
____
Ärendet
Jan-Erik Sjöström (KD) har i skrivelse, den 4 maj 2018, avsagt sig uppdrag som kommunal
revisor i Timrå kommun, fr o m den 31 maj 2018.
Kristdemokraterna har nominerat Viktor Bengtson (KD) som ny revisor i Wifsta Water AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokollsutdrag till
Kristdemokraterna
Wifsta Water AB
Revisorerna
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 129

Val - Fyllnadsval efter Kent Åberg (SD) ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden
Dnr KS/2018:297

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen.
2. Utse Mikael Sjöberg (SD) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m den 31
december 2018.
____
Ärendet
Kent Åberg (SD) har i skrivelse, den 22 juli 2018, avsagt sig kommunalt förtroendeuppdrag
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Sverigedemokraterna har nominerat Mikael Sjöberg (SD) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Nominering
Protokollsutdrag till
Valda
Miljö- och byggnadsnämnden
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 130

Motion från Folke Nyström (MP) Inventering och restaurering av
vattendrag i Timrå kommun
Dnr KS/2018:299

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Folke Nyström (MP) har i motion, daterad 10 juli 2018, föreslagit kommunfullmäktige att själv eller i samarbete med intresserade natur- och eller fiskeorganisationer:
1. Göra en inventering av mindre vattendrag och förekomsten av vandringshinder.
2. Upprättar en handlingsplan och en prioritering av vilka åtgärder som ska göras för att
återställa ett naturligt flöde i vattendragen.
3. Genomför dessa åtgärder.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen,samhällsenheten
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 131

Motion från Henrik Sendelbach (KD) Kommunsammanslagning
med Sundsvall
Dnr KS/2018:185

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten har i motion, daterad 27 juli 2018, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en kommunsammanslagning mellan Sundsvall och Timrå kommuner.
Att kommunfullmäktige efter en eventuell ut redning tar ställning till om man vill gå vidare
med frågan och genomföra en folkomröstning.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 132

Motion från Robert Thunfors (T) Utred möjligheten till att skapa
pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg
Dnr KS/2018:305

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
____
Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten har i motion, daterad 2 augusti 2018, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg eller någon annanstans i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 133

Revisionsrapport Grundläggande granskning Kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:162

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunens revisorer har gjort en övergripande granskning avseende styrelse och nämnder
med inriktning på styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Revisionen använder granskningen för att uttala sig i ansvarsfrågan.
De bedömer att och uppföljningen i huvudsak fungerar tillfredsställande, men att den kan
tydliggöras. Kommunstyrelsen ska avge svar senast den 22 augusti och då även ta ställning till
åtgärdsförslag samt ange när åtgärden ska vara genomförd.
Kommunstyrelsen har, den 2018-05-29 § 168, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
KLK svar
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 134

Revisionsrapport Grundläggande granskning, barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2018:131

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Revisionen har upprättat revisionsrapport Grundläggande granskning för besvarande av barnoch utbildningsnämnden. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 20 juni 2018. Av
svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 135

Revisionsrapport Grundläggande granskning, kultur- och tekniknämnden
Dnr KS/2018:132

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Revisionen har upprättat revisionsrapport Grundläggande granskning för besvarande av kultur- och tekniknämnden. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 20 juni 2018. Av
svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig över revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 136

Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo
Dnr KS/2018:59

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en grundläggande granskning
av AB Timråbo.
AB Timråbo har avgett yttrande till revisionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 8 maj 2018 § 137, beslutat att avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag, nedan.
Kommunledningskontoret delar revisorernas bedömningar om behov av översyn av ägardirektiv, att rutiner för intern kontroll utvecklas samt en förstärkt samverkan mellan kommun
och AB Timråbo för att tydliggöra bolaget del i arbetet med att bidra till att kommunens vision uppnås.
Kommunledningskontoret har för avsikt att under 2018 i samband bl a med arbetet med budget- och verksamhetsplan i samverkan med AB Timråbo återkoppla till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige med förslag som utvecklar målstyrningen och den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Svar från AB Timråbo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 137

Revisionsrapport Grundläggande granskning, socialnämnden
Dnr KS/2018:129

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Revisionen har upprättat revisionsrapport Grundläggande granskning för besvarande av socialnämnden. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 20 juni 2018. Av svaret bör det
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Socialnämnden har yttrat sig över revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 138

Revisionsrapport Grundläggande granskning av miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2018:130

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Revisionen har upprättat revisionsrapport Grundläggande granskning för besvarande av miljöoch byggnadsnämnden. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 20 juni 2018. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2018-05-21 § 95.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 139

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning
Dnr KS/2018:219

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och
årsredovisning per 2017-12-31. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 21 september.
Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara
genomförda.
Kommunstyrelsen har yttrat sig över revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 140

Revisionsrapport Löner
Dnr KS/2018:133

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Revisionen har upprättat revisionsrapport Löner för besvarande av kommunstyrelsen. Revisionen önskar svar på rapporten senast den 20 juni 2018. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Kommunstyrelsen har yttrat sig över revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 141

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr KS/2018:192

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 service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till
revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige.
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO
inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag, SN § 59, 2018-04-27

-

Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 1 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 142

Medborgarförslag, trafiksäkerhetsmässig genomgång av 30området Prästgatan mm - Kultur- och tekniknämndens beslut
Dnr KS/2018:177

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om trafiksäkerhetsmässig genomgång av Prästgatan mm.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-04-19 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 180419 § 40
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 143

Medborgarförslag, Hundpark inom Timrå centrum - Kultur- och
tekniknämndens beslut
Dnr KS/2018:183

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om en hundpark inom Timrå centrum.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-04-19 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 180419 § 41
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 144

Medborgarförslag Erbjud tomter för bostäder med A-läge vid nyetablering av företag i kommunen, kommunstyrelsens beslut
Dnr KS/2017:335

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att Timrå Kommun ska erbjuda tomter
med A-läge för bostäder till nyckelpersoner vid nyetablering av företag i kommunen. Medborgarförslaget bifalles med motiveringen att det är i linje med Vision 2025 som säger att Timrå
Kommun ska vara det självklara valet för både företagande och inflyttning.
Kommunstyrelsen har, den 4 september 2018, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #1577
Minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges presidium, 171113, punkten 4.
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 145

Medborgarförslag Ändring av studiedagar för lärare
Dnr KS/2018:252

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Medborgare Peder Norrgård föreslår att skolorna inte lägger studiedagar första dagen efter ett
skollov och samtidigt ger eleverna en extra ledig dag. Anledningen är att det orsakar praktiska
svårigheter för föräldrar och företagare.
Barn- och utbildningsnämnden fattar årligen beslut om skolårets förläggning i kommunen, det
vill säga när höst- och vårtermin börjar och slutar. Inom skolåret får det sen läggas ut högst
fem studiedagar för personalen. Skolornas rektorer beslutar i regel att lägga en studiedag första
dagen efter jullovet för att ge personalen goda förutsättningar till samplanering m.m. inför ny
termin. Eleverna får dock alltid 178 skoldagar under läsåret, enligt skolförordningen 3 kap 2 §,
och de ges ingen extra ledig dag p.g.a. studiedag.
För vårdnadshavare som behöver tillsyn till sitt barn finns möjlighet ansöka om plats på fritidshemmet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2018-05-30 § 68
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 146

Medborgarförslag - Subventioner av biljettkostnader i busstrafiken Sundsvall Timrå FUB
Dnr KS/2018:225

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
I Västernorrland finns ett utbud av biljetter som gäller i länet. Därutöver har några av länets
kommuner infört olika biljettsubventioner inom den egna kommunen. Timrå har många resor
mellan Timrå-Sundsvall och då kan inte kommunsubventionerade biljetter användas p.g.a. det
nuvarande fördelningssystemet mellan länets kommuner och region Västernorrland. Det bästa
är att kunna erbjuda attraktiva priser som gäller inom de naturliga pendlingsområdena och på
så sätt få ett mer rättvist system som är prisvärt utan subventioner.
I medborgarförslaget tas den låga dagsersättningen upp och det är förståeligt att alla kostnader
har stor betydelse. Biljettpriserna i länet är en fråga för kollektivtrafikmyndigheten och bör
behandlas där.
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan vidare till kollektivtrafikmyndigheten.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 21 augusti 2018 § 217, beslutat att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunledningskontorets yttrande
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 147

Medborgarförslag Heltid i hemvården för de som vill det
Dnr KS/2018:271

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om Heltid i hemvården.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden har i beslut, den 25 juni 2018 § 88, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Socialnämndens yttrande
Socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 148

Medborgarförslag Utbildning av socialsekreterare
Dnr KS/2018:272

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om regelbunden utbildning i hedersvåld/kultur.
Socialnämnden har i beslut, den 25 juni 2018 § 87, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från socialnämnden
Protokoll från socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 149

Länsstyrelsens protokoll för tiden vid slutlig röstsammanräkning
för val till kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-2022-10-14
Dnr KS/2018:332

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillställer kommunen kommunfullmäktiges protokoll fört
vid slutlig röstsammanräkning för val till kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-2022-1014.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens röstsammanräkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

§ 150

Fyllnadsval efter Jan-Erik Sjöström (KD) som revisor i Samordningsförbundet
Dnr KS/2018:357

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Utse Viktor Bengtson (KD) som ny revisor i samordningsförbundet för tiden to m den 31
december 2018.
____
Ärendet
Jan-Erik Sjöström (KD) har avsagt sig uppdrag som revisor i samordningsförbundet.
Kristdemokraterna har nominerat Viktor Bengtson (KD) som ny revisor i samordningsförbundet.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Valda
Samordningsförbundet
Revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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