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Ärenden till kommunstyrelsen den 6 mars 2018
Val av justerare, § 61
Fastställande av ärendelista, § 62
Översiktsplan ÖP 2035 – Utställningshandling § 63
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun, revidering, § 64
Informationssäkerhetspolicy för Timrå kommun, revidering, § 65
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar – remissvar, § 66
Vägledande råd och bestämmelseer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, § 67
Digitalt Industrilyft Medelpad – Projekt, § 68
Överförmyndarnämnden Mitt 2018 – Budgetförstärkning, § 69
Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, svar, § 70
Personal och Hälsobokslut 2017, § 71
Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun, revidering, § 72
Instruktion för kommunchefen, § 73
Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 74
Kompletteringsbudget 2018 samt ombudgetering, § 75
Inriktning och planeringsförutsättningar 2019-2021 Timrå kommun, § 76
Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun, § 77
Taxa för trafik och parkering, § 78
Medborgarförslag - Begränsning eller förbud mot privat användande av pyroteknik, § 79
Timrå Bygderåd - Förlängning av samarbetsavtal gällande landsbygdsutveckling, § 80
Information om anmälan av IT-incident, § 81
Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2017, § 82
Friskare arbetsplatser och hållbart arbetsliv, § 83
Nätverk om medborgardialog kring verksamhetsresultat, § 84
Jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020 - Överenskommelse mellan staten och SKL, § 85
Tydlig ägarstyrning för Sundsvall Timrå Airport, § 86
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - Preliminärt resultat 2017, § 87
Delegationsbeslut, § 88
Anmälningsärenden, § 89
Redovisning av det ekonomiska läget januari – februari, § 90
Hantering av avtal LSS boenden, socialförvaltningen, § 91
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§ 61

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Jan Norberg (S) och Niklas Edén (C) att, tillsammans med ordförande, justera dagens
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 8 mars 2018.
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§ 62

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av information om hantering av avtal LSS boende, socialförvaltningen.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) föreslår att tillägg görs i ärendelistan med information om hantering av
avtal LSS boende, socialförvaltningen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
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§ 63

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna upprättat förslag till utställningshandling med tillhörande bilagor.
2. Uppdra till miljö- och byggkontoret att ställa ut översiktsplanen under minst två månader.
Ärendet
Under tiden 1 december 2016 – 15 februari 2017 genomfördes samråd över förslaget till ny
översiktsplan. Därefter upprättades en samrådsredogörelse. Den 13 juni 2017 (§ 196) godkände kommunstyrelsen samrådsredogörelsen med vissa kommentarer och förslag till ändringar, samt gav miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta förslag till utställningshandling.
Utöver de ändringar som beslutades efter samrådet och som framgår av samrådsredogörelsen
har ytterligare några förändringar gjorts. Översiktsplanen innehåller fyra nya utvecklingsområden för näringsliv i mer perifera lägen. De har tillkommit som ett resultat efter interna
samråd med näringslivskontoret som ser ett behov av att kunna erbjuda mark för ytkrävande
verksamheter som inte behöver lokaliseras i mer centrala lägen. Vidare har en översyn av riktlinjer gjorts i syfte att minska antalet. Texten har omdisponerats i vissa kapitel. Nya kartor har
tillkommit. Beroende på ny kunskap och andra myndigheters beslut har avsnittet om bredband utvecklats. Likaså en beskrivning av behovet av att ta fram vatten- och avlopps-planer
för att uppfylla åtgärdskraven i åtgärdsplanen för förvaltningen av vattenförekomster i Bottenhavet.
Utställningshandlingen kommer efter kommunstyrelsens beslut att få en ny grafisk layout,
motsvarande den som samrådshandlingen hade.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 (§196) godkänna upprättad samrådsredogörelse med
kommentarer och förslag till ändringar samt ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta
förslag till utställningshandling och därefter överlämna den till kommunstyrelsen för beslut
om utställning.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-06 (§197) att uppdra till miljö- och byggkontoret att gå
ut på samråd med översiktsplanen, efter att vissa kompletteringar av samrådshandlingen
gjorts.
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Beslutsunderlag
1. Förslag till utställningshandling, 118 sidor
2. Reviderad miljökonsekvensbeskrivning, 23 sidor
3. Upprättad samrådsredogörelse, 54 sidor samt fyra tillhörande bilagor.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018
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§ 64

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå
kommun
Dnr KS/2017:370

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna revidering av policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå
kommun.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2018-2020 , den 27 november § 175,
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera policyn kring den sociala ekonomin att gälla ett
gemensamt ansvar för samtliga nämnder. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april
2018.
Förslaget till reviderad policy anger Timrå kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin
och socialt företagande. Den utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i
tre sektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Revideringen görs för att tydligare definiera hur Timrå kommun ska stödja den sociala ekonomin samt beskriva var i organisationen ansvaret för denna verksamhet ligger. Det framgår
även hur nya initiativ till verksamheter inom sektorn, särskilt överenskommelser om så kallade
idéburet offentligt partnerskap, kan initieras och hanteras.
Policydokumentet riktar sig till kommunens invånare, kommunens förvaltningsorganisation
och dess anställda, föreningslivet och andra berörda aktörer som t.ex. näringslivet, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, fackförbund och ska revideras varje mandatperiod.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-01-09 § 12 och beslutade återremittera till kommunledningskontoret för bl.a. utveckling och förtydligande av riktlinjerna
Beslutsunderlag
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef AME
Exp

/

2018
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§ 65

Informationssäkerhetspolicy, reviderad
Dnr KS/2018:58

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna revidering av Informationssäkerhetspolicy.
____
Ärendet
Revisionen har i revisionsrapport, granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd,
påpekat brister av nämndernas ansvar i informationssäkerhetspolicy och vägledande råd och
bestämmelser förvaltning och drift av IT.
Kommunledningskontoret har i skrivelse reviderat Informationssäkerhetspolicy med tydliggörande av ansvaret för nämnderna enligt revisionens påpekande.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:262 Granskning av behörigheter inom socialtjänsten
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2018
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§ 66

Remissvar, Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar, från Näringsdepartementet
Dnr KS/2018:25

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Stödja förslaget om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.
____
Ärendet
Förordningen handlar om att ge ekonomiskt bidrag till kollektivtrafikmyndigheterna för att
erbjuda ungdomar att resa avgiftsfritt med linjelagd kollektivtrafik under sommarlovet. Avgiftsfria resor ska erbjudas ungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som vårterminen lämnar från och med åk 6 grundskolan t.o.m. åk 2 gymnasieskolan. Kollektivtrafikmyndigheten söker bidraget hos Trafikverket. Den valda åldersgruppen är lämplig och det är
bra att resorna inte begränsas inom respektive kommun.
Beslutsunderlag
PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
Förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar
Protokollsutdrag till
Näringsdepartementet
Exp

/

2018
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§ 67

Vägledande råd och bestämmelseer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt fördelning till kommunchef som förvaltningschef för kommunledningskontoret
Dnr KS/2018:69

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
2. Fördela arbetsmiljöuppgifter gällande kommunstyrelsens ansvarsområde nivå 1-2, från
kommunstyrelsen till kommunchef, och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
tillsammans med kommunchefen verkställa överlämningen.
Ärendet
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och ska säkerställa att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. I Timrå kommun är Kommunfullmäktige ytterst
ansvarig för arbetsmiljön. Då fullmäktige saknar rätten att fatta beslut som rör den operativa
verksamheten måste fullmäktige se till att det finns en tydlig uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter i organisationen för att på så sätt se till att ansvaret enligt arbetsmiljölagen
uppfylls. Den rättsliga grunden för fördelning av uppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet med en uppgiftsfördelning är att
sprida arbetsmiljöuppgifter i organisationen och se till att dessa utförs där de gör bäst nytta.
Kommunstyrelsen ska förutom att fastställa vägledande råd och bestämmelser fördela sitt
ansvar för arbetsmiljöuppgifter gällande kommunledningskontoret till kommunchefen.
Kommunchefen har därefter att fördela vidare uppgifter inom förvaltningen enligt fastställda
vägledande råd och bestämmelser.
Ärendets tidigare behandling
Timrå kommun har tidigare inte haft en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter för hela organisationen. Revisionsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet (KS/2017:354) har påpekat detta och rekommenderat att en sådan fördelningsmodell tas fram samt fastställs av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Då kommunstyrelsen enligt styrmodell är ansvarig för policy samt vägledande råd och bestämmelser inom arbetsmiljöområdet ska kommunstyrelsen fastställa fördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Vägledande råd och bestämmelseer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchef
Exp

/

2018
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§ 68

Digitalt Industrilyft Medelpad, projekt
Dnr KS/2018:62

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medfinansiera projekt Digital Industrilyft Medelpad med 10 000kr för 2018 och
20 000kr för 2019 inom ramen för Näringslivskontorets budget.
2. Uppdra åt Näringslivskontoret att följa projektet och delta i styrgruppsarbetet.
3. Återrapportera projektet till kommunstyrelsen i februari 2019.
____
Ärendet
Det pågår en stor förändring av Näringslivet i hela världen, digitaliseringen skapar nya möjligheter men ställer också nya krav. I Näringslivskontorets analyser i den senaste tillväxtenkäten
från 2017 framkommer att Digitaliseringen är ett område som bör prioriteras för att bibehålla
ett starkt och växande Näringsliv i Timrå. Detta projekt syftar till att rusta företag i hela Medelpad att möta framtiden på bästa sätt. Näringslivskontoret gör bedömning att detta kommer
vara ett kostnadseffektivt sätt att påbörja arbetet hos flera av företagen i Timrå. Projektet är
ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall., Timrå och Ånge där även Handelskammaren
Mittsverige och Företagarna region Mitt medverkar. Projektet kommer ledas av Bron Innovation. Medverkande företag bekostar själv sitt deltagande i projektet.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) föreslår att lägga till en punkt 3; Återrapportera projektet till kommunstyrelsen i februari 2019.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Projektansökan – Digitals industrilyft Västernorrland
Medfinansieringsintyg – Digitals industrilyft Västernorrland
Budget – Digitals industrilyft Västernorrland
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Ekonomienheten
Näringslivskontoret
Exp

/

2018
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§ 69

Budgetförstärkning Överförmyndarnämnden Mitt 2018
Dnr KS/2018:53

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Överförmyndarnämnden Mitt en budgetförstärkning för 2018 med 460 tkr att finansieras av medel till kommunstyrelsens oförutsedda behov 2018.
____
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har under hösten 2017 framställt begäran om budgetförstärkning för år 2017-2018. Timrå kommun har i beslut 2017-11-07 § 286 beviljat 364 tkr för år
2017 samt beslutat att framställan för 2018 skall prövas senare. I framställan från Överförmyndarnämnden Mitt( antagen budget för 2018) framgår att behov av budgetförstärkning från
Timrå kommun för 2018 uppgår till 460 tkr.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att lägga till ordet för 2018 i beslutet, att endast gälla för år 2018.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Ärendets tidigare behandling
KS 2017-11-07, § 286
Beslutsunderlag
Budget från Överförmyndarnämnden Mitt
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Sundsvalls Kommun
Ånge Kommun
Nordanstigs kommun
Exp

/

2018
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§ 70

Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, svar
Dnr KS/2017:354

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna svaret på revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet – och överlämna det till revisionen.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att vidta åtgärder enligt svaret och återkomma
till kommunstyrelsen med samlad rapport om genomförandet senast i september
2018.
____
Ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på chefernas arbetssituation. Revisionsrapporten bedömer att Timrå
kommun inte följer gällande föreskrifter. Revisionsrapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal åtgärder. Ett samlat revisionssvar biläggs tjänsteskrivelsen och ska godkännas av kommunstyrelsen för att avges som svar till revisionen. Kommunstyrelsen bör även
uppdra till förvaltningen att genomföra revisionsrapportens rekommenderade åtgärder samt
att återrapportera dessa senast i september 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport – granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
Lena Medin, KPMG, lena.medin@kpmg.se
Exp

/

2018
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§ 71

Personal- och Hälsobokslut 2017
Dnr KS/2018:71
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna Personal- och Hälsobokslut 2017.
2. Ärendet delges kommunfullmäktige.
____
Ärendet
Varje år sammanställs en rapport för Timrå kommunen med inriktning på siffror och aktiviteter som inom personalområdet. Denna rapport avser år 2017. Delar av redovisningen ingår
även i kommunens årsbokslut.
Beslutsunderlag
Personal- och Hälsobokslut 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
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§ 72

Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i
Timrå kommun, revidering
Dnr KS/2018:73

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna revidering av anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå
kommun med tillägget upprättande av delegationsbeslut.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har reviderat anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun med tillförande av upprättande av delegationsbeslut. Vi använder ärendehanteringsystemet Lex och vi anser att det är viktigt att vi använder systemet
fullt ut samt att alla nämnder i Timrå kommun ska tillämpa ett likalydande arbetssätt så långt
det är möjligt.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 7 februari 2017 § 49, beslutat fastställa anvisningar för beredning
av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun med tillägget upprättanden av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Anvisningar
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samtliga förvaltningar/nämnder
Exp

/

2018
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§ 73

Instruktion för kommunchefen
Dnr KS/2018:4

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa instruktion för kommunchefen.
____
Ärendet
En ny kommunallag gäller från och med den 1 januari 2018. Den nya kommunallagen
har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning. I den nya lagen
är rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda tydliggjord. Varje kommun ska
ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Denne ska benämnas
direktör eller ha en annan benämning som kommunen väljer.
Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 6 februari 2018 § 40, beslutat att uppdra till kommunstyrelsens
presidium att ta fram förslag till instruktion.
Beslutsunderlag
Instruktion
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen
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§ 74

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun
Dnr KS/2018:76

Beredningsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun att gälla fr o m den
1 april 2018.
2. Upphäva arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 § 1, reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 78, fr
o m den 1 april 2018.
____
Ärendet
En ny kommunallag, KL 2017:725, har trätt ikraft från och med den 1 januari 2018. Utifrån
att den tidigare kommunallagen, KL 1991:900, uppdaterades senast 1992 behövdes arbetsordningen gås igenom och revideras.
Kommunledningskontoret har granskat kommunallagen och reviderat arbetsordningen för
kommunfullmäktige i Timrå kommun enligt kommunallagens, KL 2017:725, förändringar
samt översänder den till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 75

Kompletteringsbudget 2018 samt ombudgetering
Dnr KS/2018:43

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna kompletteringsbudget 2018
2. Godkänna ombudgetering av medel för exploateringsverksamhet
Ärendet
Enligt kommunens styrningsregler kan s k kompletteringsbudget beviljas främst när olika investeringsprojekt blivit förskjutna i tid. Kommunens nämnder har inkommit med begäran om
kompletteringsbudget 2018. Kultur- och tekniknämnden, Barn – och utbildningsnämnden och
samhällsenheten anför att olika investeringsåtgärder blivit förskjutna i tid. Socialnämnden begär ökade medel till följd av ökad ambitionsnivå för föreslagna investeringar.
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från kultur- och tekniknämnd, Barnoch utbildningsnämnd samt samhällsenhet kan beviljas.
Socialnämnden har i budget 2018 beviljats 2 mnkr för diverse insatser(investeringar i välfärdsteknik). Ytterligare 2 mnkr till följd av ambitioner från socialnämnden bör enligt kommunledningskontorets mening medges då socialtjänsten bedömer att medlen är en förutsättning för
att uppnå de krav på effektiviseringar/kostnadsreduceringar som kommunen har på verksamheten.
Om kompletteringsbudget medges ökar kommens investeringsnivå 2018 med 6 121 tkr till
109 901 tkr.
Ombudgetering:
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-22 § 218, att ge samhällsenheten uppdraget att arbeta
med exploatering av området Djupängen. När kommunfullmäktige beslutade om budget för
år 2018 är medel för exploateringsverksamheten ansvarsmässigt ställda till kultur- och tekniknämnden. Enligt kommunstyrelsens reglemente är det KS som är politiskt ansvarig för bostadsfrågor i kommunen, därför är det lämpligt att budgeterade investeringsmedel(12 580 tkr)
för exploatering överförs till samhällsenheten.
Beslutsunderlag
Sammanställning över föreslagen investeringsbudget
Inkomna begäran om kompletteringsbudget
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp / 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 76

Inriktning och planeringsförutsättningar 2019-2021 Timrå kommun
Dnr KS/2018:61

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa inriktning och planeringsförutsättningar för 2019 – 2021.
_____
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna översynen av tidsplaneringar och förtydligande av arbetssätt i budgetprocessen.
____
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en plan för nästa kalenderår. Planen
ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för de därpå följande två åren.
Inför 2017 uppdrog KF till kommunstyrelsen att implementera arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell. Inriktning och planeringsförutsättningar för 2019 – 2021 utgår därmed från kommunens beslutade vision, strategier, övergripande mål och styrtal. Budgeten tas fram utifrån kommande behov för att uppnå
visionen.
I beslut om budget 2018-2020 fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över olika handläggningsmoment under budgetprocessens gång. I planeringsförutsättningarna har beaktats
åtgärder bl a tillägg med analysseminarium, översyn av fördelning av ledning- o stödverksamheter.
Beslutsunderlag
Dokument ”inriktning och planeringsförutsättningar 2019 – 2021”
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunens styrelser/nämnder, revisorer
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 77

Nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun
Dnr KS/2018:52

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering med utförligare handlingar till
ärendet.
____
Ärendet
Socialnämnden har tidigare ställt sig positiv till att planera för och bygga ett nytt äldrecentrum
i kommunen. Efter socialnämndens inriktningsbeslut att beställa byggnation har förvaltningschefen påbörjat kontakt med Timråbo.
Denna nybyggnation påverkar flera delar av kommunen och innebär stora konsekvenser för
nuvarande verksamhet. Förvaltningschefen har tagit fram en rapport som redovisar effekter
och ekonomiska konsekvenser av ett nytt äldreomsorgscenter.
Beslut om byggnation bör tas av kommunfullmäktige. Socialnämnden har lämnat framställan
med detta förslag till kommunstyrelsen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering med
utförligare handlingar till ärendet.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
- Skrivelse om nytt Äldreomsorgscenter
- Rapport om nytt Äldreomsorgscenter
- Vision 2025, kommentarer angående nytt Äldreomsorgscenter
- Protokollsutdrag SN 2018-01-24 § 7 Nytt Äldreomsorgscenter
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 78

Taxa för trafik och parkering
Dnr KS/2018:47

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa ändring av text samt information om moms avseende taxor för trafik och parkering.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-01-25 att inte höja taxorna och avgifterna 2018
men däremot att revidera texten avseende taxa för trafik och parkering samt komplettera med
uppgifter om moms. Kommunfullmäktige fattar beslut om taxa för trafik och parkering.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av taxa för trafik och parkering
Protokollsutdrag KTN 180125 § 5
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 79

Medborgarförslag - Begränsning alternativt förbud mot privat användande av pyroteknik
Dnr KS/2018:24

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå medborgarförslaget.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om att begränsa alternativt förbjuda privat
användning av pyroteknik.
Kommunledningskontorets yttrande
Det är i ordningslagen som anordnande av pyroteknik regleras. Den som vill använda pyroteknik kan behöva tillstånd från polisen. Av 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) framgår att
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndighet om användningen med
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Det finns således inget förbud mot användning av pyroteknik i lagen och inte heller något
generellt tillståndskrav för att använda pyroteknik på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska göra en bedömning om användning av pyroteknik kan innebära risk för skada
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom och i sådana fall söka tillstånd
hos polisen för användning av pyroteknik.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare bedömt att störningen från pyroteknik bedöms som
ringa och nämnden bedömer därför att pyroteknik inte innebär en olägenhet för människors
hälsa eller risk för miljön.
Kommunledningskontoret anser utifrån ovanstående redovisning att det inte finns stöd för att
begränsa eller förbjuda pyroteknik och föreslår därmed avslag på medborgarförslaget.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till motionen.
Ewa Lindstrand (S) och Marcus Molinder (SD) föreslår avslag på motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Medborgare
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 80

Timrå Bygderåd - Förläggning av samarbetsavtal Landsbygdsutveckling
Dnr KS/2018:70

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna
____
Ärendet
Timrå kommun ingick under 2017 ett samarbetsavtal med Timrå Bygderåd. Syftet är att skapa
förankring, underifrånperspektiv och gemensam agenda för att utveckla landsbygden. Samarbetet leds av en stygrupp där två representanter för Bygderådet ingår tillsammans med ansvarig landsbygdsutvecklare hos Timrå kommun samt Näringslivschefen ingår. I avtalet stipuleras
att en positiv utvärdering skall göras innan eventuell förläggning. Denna utvärdering genomfördes av styrgruppen per den 24/1-2018. Till denna utvärdering hade Bygderådet tagit fram
ett underlag för utvärderingen. Utvärderingen bifogas denna skrivelse. Vid detta möte fattade
Näringslivschefen beslut om att förlänga avtalet med ett år och att ny utvärdering skall göras
innan ytterligare förlängning kan göras.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:66
Beslutsunderlag
Bilaga: Utvärdering – Samarbetsavtal Landsbygdsutveckling Timrå Bygderåd 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Ekonomi
Kommunledningskontoret
Näringslivskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 81

Information om anmälan av IT-incident
Dnr KS/2017:167

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Med anledning av den omfattande IT-incidenten som inträffade fredagen den 12 maj 2017 vill
vi informera om lägesbilden.
Fredag 12 maj ca 15.30 fick vi vetskap om att några medarbetare fått sin dator låst och med en
uppmaning om att betala för att få sina filer tillbaka. Inom loppet av 10 minuter kunde vi konstatera ett flertal liknande fall.
Cirka 17.00 var antalet uppe i nästan 70 kända smittade datorer. 18.00 hade en lösning hittats
och det påbörjades akuta åtgärder för att stoppa spridningen. Arbetet slutfördes strax efter
20.00 samma kväll.
Under söndagen 14 maj hade antalet stiget ytterligare och under måndagen kunde vi konstatera ett 90-tal smittade datorer. Antalet slutade till sist på 104 enheter.
Under måndagen 15 maj gjordes en polisanmälan samt en anmälan till MSB/Cert.se av Centrala IT.
Tisdag 16 maj kl 13.00 kunde vi konstatera att samtliga kända smittade datorer var ominstallerade och åtgärdade.

Beslutsunderlag
- Polisanmälan
- Anmälan till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
- Bilaga till anmälan till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med beskrivning av incidenten
- Klarrapportering till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
- Incidentrapport från kommunens IT-Driftsleverantör
Protokollsutdrag till
Centrala IT
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2017

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 82

Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2017
Dnr KS/2018:44

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Sundsvalls kommun, Överförmyndarnämnden Mitt, har i beslut den 19 januari § 5, godkänt
årsrapport för 2017 samt att överlämna årsrapporten till samtliga samverkande kommunerna.
Beslutsunderlag
Årsrapport
Protokoll 2018-01-19 § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 83

Friskare arbetsplatser och hållbart arbetsliv - Information
Dnr KS/2017:336

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna informationen om förstudien Hållbart arbetsliv.
________
Ärendet
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö betonar
arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och stödja återgång i arbete. Timrå kommun
har därför ansökt om finansiering från Samordningsförbundet av ett treårigt projekt med inriktning att nå Friskare Arbetsplatser. Beslut om finansiering kommer i januari. Får kommunen tänkta medel skulle projektet kunna starta 2018-02-01. Projektägare skulle vara Timrå
kommun. Följande samarbetspartners har tillfrågats om att aktivt delta i projektet om beslut
fattas av Kommunstyrelsen.
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen,
Landstingen Västernorrland,
Premicare primärvård, och
Previa företagshälsovård.
Alla tilltänkta samarbetspartners har tackat ja till att delta i projektet. Syftet är att märkbart
sänka sjuktalen och bättre kunna tillvarata medarbetares arbetsförmåga och förhindra långtidssjukskrivning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Andreaz Strömgren informerar om förstudien Hållbart arbetsliv.
Ewa Lindstrand (S) föreslår att godkänna informationen om förstudien Hållbart arbetsliv.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Ärendets tidigare behandling
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att, under februari månad
2018, redovisa nytt förlag till plan med inriktning att uppnå Friskare Arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 84

Medborgardialog kring verksamhetsresultat - Inbjudan till nätverk
Dnr KS/2018:46

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Under senaste åren har diskussionen om fakta blivit allt mer central och falsk fakta eller förvrängd fakta används alltmer för att sprida ett politiskt budskap. Att engagera medborgarna,
öka tilliten gentemot offentlig verksamhet och skapa former för delaktighet och dialog för det
lokala samhället blir en allt viktigare fråga för kommuner. Offentlig verksamhet har här ett
stort ansvar att tillgängliggöra och skapa transparens kring resultat för att återbygga tillit och
värna vårt demokratiska system.
SKL bjuder nu in till ett nätverksarbete där deltagande kommuner kommer att arbeta med
medborgardialog kring verksamhetsresultat.
Beslutsunderlag
Inbjudan

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 85

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal nivå 2018-2020
Dnr KS/2018:45

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har i skrivelse, daterad 26 januari 2018, beslutat att ingå
överenskommelse med regeringen för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå
2018-2020, samt informera kommunerna om den ingångna överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Överenskommelse

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 86

Tydlig ägarstyrning för Sundsvall Timrå Airport
Dnr KS/2018:14

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har, den 27 november 2017, uppdragit till kommunstyrelsen att i samverkan med Sundsvall se över bolagsbildningen för Sundsvall Timrå Airport i syfte att skapa
en tydlig ägarstyrning.
Kommunchef Andreaz Strömgren har, den 3 januari 2018, upprättat skrivelse till kommunstyrelsen i Sundsvall med intentionen att utreda bolagsbildningen med syfte att stärka och förtydliga ägarstyrningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen
Vision 2025

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 87

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Dnr KS/2018:75

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, daterad 15 februari 2018,
upprättat preliminärt resultat för 2017 samt översänt rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Preliminärt resultat 2017

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-06

Kommunstyrelsen

§ 88

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Delegations paragraf

Delegat

KS DEL/2017 § 34

Kommunchefen

Strand 5:148 - Försäljning av småhustomt till
Älvsbyhus AB.

KS/2017:5

KS DEL/2017 § 38

Kommunchef

Godkännande av fastighetsbestämning mellan
Vivsta 1:10 och Vivsta
3:11

KS/2017:5

KS DEL/2018 § 7

Kommunchefen

Fullmakt Ackordcentralen Väst AB vid borgenärssammanträde

KS/2018:60

KS DEL/2018 § 8

Kommunchefen

Fastställd komplett delegationsordning med
vidaredelegation

KS/2018:17

Justerandes sign

Dokumentbeskrivning

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 89

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret.
Protokoll
Sundsvall Timrå Airport 2018-01-24
Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-12-08
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 § 14
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-12 § 30
Miljö- och klimatberedningen 2018-02-05
Timrå Vatten AB 2018-01-31
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 17:66 – Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018
Migrationsverket
195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018
Midlanda Fastigheter AB
Kallelse till styrelsemöte 2018-02-22

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 90

Redovisning av det ekonomiska läget januari – februari - Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna informationen.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret redovisar det ekonomiska läget januari – februari 2018 i sin helhet
för kommunen.

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-06

§ 91

Hantering av avtal LSS boenden, socialförvaltningen - Information

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om hanteringen av avtal LSS boenden, socialförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35

