1

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-29

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus 12.30-13.20

Beslutande

Ewa Lindstrand (S) ordf
Stefan Dalin (S)
Bengt Nilsson (S), tjänstgör istället för
Johanna Bergsten (S)
Jan-Christer Jonsson (S), tjänstgör istället för
Jan Norberg (S)
Lisbeth Eklund (S), tjänstgör istället för
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Niklas Edén (C)
Henrik Sendelbach (KD), tjänstgör istället för
Marcus Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef

Utses att justera

Maritza Villanueva Contreras (V) och Tony Andersson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret torsdag den 31 maj 2018

Underskrifter

………………………………………………….
Ewa Lindstrand (S) , ordförande

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Maritza Villanueva Contreras (V), justerare

………………………………………………….
Tony Andersson (M), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-05-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-05-31

Anslaget nedtas den
2018-06-22
Paragrafer
160-186

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll

2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ärenden till kommunstyrelsen den 29 maj 2018
Val av justerare, § 160
Fastställande av ärendelista, § 161
Ekonomisk periodrapport jan-april 2018, §162
Information om Mötesplats för tillväxt , § 163
Kulturskolans framtida organisationsplacering, § 164
Medborgarförslag - Kraftsamling vid Deltat / Y-et – Yttrande, § 165
Strategi för att uppnå beslutad effektivisering, § 166
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018:10) –
Yttrande, § 167
Revisionsrapport - Grundläggande granskning, kommunstyrelsen – Yttrande, § 168
Förstudie generellt föräldrastöd, § 169
Samråd för havsplaner Bottniska viken – Yttrande, § 170
Trafikverket- åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 – Yttrande, § 171
Vägnamn inom Djupängens detaljplaneområde, § 172
Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun, § 173
Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) - om belysning på Älvstrandens förskola, § 174
Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) om att rullstolsanpassa alla lokaler/ rum/ områden i Timrå kommun, § 175
Motionssvar - Motion från Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L) och David
Wallin (L) om reformering av nämndernas ansvarsområden , § 176
Delegationsbeslut , § 177
Markägartillstånd- svar på förfrågan , § 178
Medborgarförslag om Trafiksäkerhetsmässig genomgång av 30-området Prästgatan mm, kultur- och tekniknämndens beslut, § 179
Medborgarförslag om att upprätta en hundpark inom Timrå Centrum, kultur- och
tekniknämndens beslut, § 180
Utredning om hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp – rapport, § 181
Revisionsrapport - Grundläggande granskning Kultur- och tekniknämnden, § 182
Revisionsrapport - Grundläggande granskning Barn- och utbildningsnämnd, § 183
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – Rapportering, § 184
Avtal med externa samarbetspartners på gymnasienivå, § 185
Anmälningsärenden, § 186
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§ 160

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Maritza Villanueva Contreras (V) och Tony Andersson (M) att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 31
maj 2018.
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§ 161

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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§ 162

Ekonomisk periodrapport jan-april 2018
Dnr KS/2018:181

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunens nämnder och förvaltningar har lämnat ekonomisk rapport per 30 april 2018.
Kommunen har ett budgeterat resultat för perioden om -15,4 mnkr, inklusive budgeterad
kostnad för semesterlöneskuld med 21,3 mnkr och ett redovisat resultat om -22,0 mnkr, inklusive redovisad kostnad för semesterlöneskuld om 21,4 mnkr dvs en negativ avvikelse om
6,6 mnkr. Huvudorsaken till negativ avvikelse är att socialnämndens kostnader för bl a placeringar avviker kraftigt mot budget.
Sedan kvartalsrapport per 31/3 med helårsprognos för 2018 lämnades har SKL lämnat nya
uppgifter om kommunens skatteintäkter för 2018. Enligt kvartalsrapporten hade kommunen
ett prognostiserat utfall 2018 på 851 mnkr, enligt uppgifter från SKL i april kan kommunens
skatteintäkter för 2018 komma att uppgå till 855 mnkr, dvs + 4 mnkr jämfört med tidigare
prognos. Orsaken till den förbättrade prognosen är att skatteunderlagets ökningstakt är bedömd högre till följd av att antalet arbetade timmar i riket utvecklats starkt.
Kommunledningskontoret föreslår att rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Beslutsunderlag
Ekonomisk periodrapport jan-april 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 163

Information om mötesplats för tillväxt
Dnr KS/2018:198

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna informationen.
____
Ärendet
Timrå kommun har under många år använt en konferensanläggning på arenan för att arbeta
med tillväxtfrämjande åtgärder. Rutin och handlingsplan för användningen har tagits fram av
kommunledningskontoret och Näringslivskontoret och gällt från och med 2003. Utifrån en
utvärdering av användningen under säsongen 2017/18 har ett nytt avtal om hyra av konferensanläggning/loge upprättats och rutiner samt handlingsplan för användandet tagits fram.
Beslut har fattats på delegation och rutin/handlingsplan är att betrakta som ordinarie verksamhetsplanering och arbetsledning för näringslivskontoret. Med detta ärende informeras
kommunstyrelsen om handlingsplan och rutin som gäller för säsong 2018/19 och framåt.
Ärendets tidigare behandling
Delegationsbeslut om hyra av lokal och avtal för konferenslokal/loge, KS/2018:198
Beslutsunderlag
Utvärdering NHK 2017_2018
Plan för användande av konferensrum/loge vid NHK Arena 2018_2019
Rutiner 2018 Loge NHK
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Exp

/

2018
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§ 164

Kulturskolans framtida organisationsplacering
Dnr KS/2018:197

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisningen av uppdraget att utreda kulturskolans framtida organisationsplacering.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kulturskolans framtida
organisationsplacering samt ta in perspektivet hur den ska kunna utvecklas i samarbete med
studieförbund för att skapa ett bredare utbud. Kommunledningskontoret har uppdragit till
kultur- och teknikförvaltningen att i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett
underlag för ställningstagande som ligger till grund för beslutsförslaget. Utredningen föreslår
att kulturskolan även fortsättningsvis ska ligga under Barn- och utbildningsnämnden med
tillhörande förvaltning. Utredningen preciserar även hur verksamheterna vid kulturskolan kan
breddas samt utmaningar med att finansiera en sådan breddning och samverkan ked studieförbund.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till punkten 1 men att ta bort punkten 2 i beslutet: Avsluta
uppdraget utan att vidta ytterligare åtgärder.
Tony Andersson (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först punkten 1 under proposition avslag- bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla punkten 1.
Ordföranden ställer därefter punkten 2 under proposition avslag- bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa Lindstrand (S) förslag att ta bort punkten 2 i beslutet: Avsluta uppdraget utan
att vidta ytterligare åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Uppdrag beslutades i beslut om verksamhetsplan och budget 2018-2020, KS/2017:299
Beslutsunderlag
Utredning av kulturskolans framtida organisationsplacering
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Exp / 2018
Justerandes sign
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§ 165

Svar på medborgarförslag - Kraftsamling vid Deltat/Yet
Dnr KS/2018:63

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå medborgarförslaget.
____
Ärendet
Svar på medborgarförslag
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret har ansvaret för kommunens arbete med besöksnäring, i uppdraget ingår
att verka för en stark och attraktiv Destination och en växande besöksnäring. Genom samarbetet Destination Sundsvall drivs turistbyråverksamhet hos Visit Sundsvall. Lokalt i Timrå
kommer det under 2018 finnas fyra olika turistsateliter (Y-et, Golfbanan, Ljustorp och kommunhuset) Näringslivskontoret har tagit del av medborgarförslaget och analyserat de många
goda förslagen och initiativen. De olika delförslagen kommenteras nedan:
Området kring Y-et och Indalsälvens delta är ur ett besöksnäringsperspektiv en intressant
anhalt där vi ser ett ökande antal tillfälliga stopp. 2017 så öppnades det ett sommarcafé vid Yet som också sålde lokalt mathantverk. Utvärderingen av verksamheten 2017 visar på utmaningar med att få lönsamhet för att kunna tillhandahålla de öppettider som våra besökare
skulle önska. Inför säsongen 2018 har därför insatser gjort för att kunna utöka öppettiderna,
dock kommer vi inte under 2018 kunna hålla öppet kvällstid, eventuellt kommer det vara
helgöppet vid vissa dagar. För att kunna utöka öppettiderna krävs tillskott av ekonomiska
medel vilket inte ryms inom budget för 2018.
Området kring Y-et har rensats på sly och markbereds just nu, detta för att kunna erbjuda fler
husvagnar/husbilar möjlighet till tillfällig ställplats. Det kommer inte gå att erbjuda latrintömning under säsongen 2018 då avloppskapaciteten i området är för låg. Det ligger i framtida
planer att se över försörjningen av VA till området.
Näringslivskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat ett arbete med en genomförbarhetsanalys av området kring Y-et. Det har ansökts om projektmedel för att utveckla
området på flera sätt. Tyvärr har de medel som först ansökts om ej beviljats. Detta har tvingat
insatserna att invänta nya projektförslag för att uppnå erforderlig finansiering. Vi väntar just
nu på svar från Jordbruksverket för två projekt, Taste of North och Culinary visitor center.
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Det kommer behöva göras ett omtag kring genomförbarhetsutredningen runt Y-et, sannolik
sker detta sent 2018 eller under 2019. I samråd med Kultur och teknikförvaltningen har därför
de beslutade medlen om att rusta upp området kring Y-et placerats i vänteläge fram för att
kunna synkronisera insatser kopplat till en eventuell framtida renovering av Y-et.
Beträffande scen och att upplåta området för knallar så görs detta tillfälligt i samband med
olika evenemang, tex. Y-et dagen. Näringslivskontoret ser positivt på att i framtiden kunna
stärka attraktionskraften sommartid i området genom en mer permanent lösning. I avvaktan
på beslut om redan ansökta projekt om en översyn av hela området blir vår rekommendation
att tillsvidare fortsätta verka genom tillfälliga aktiviteter.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Förslagsställaren
Näringslivschef
Exp

/

2018
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§ 166

Strategi för att uppnå beslutad effektivisering
Dnr KS/2018:200

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna förslag om strategi för att uppnå beslutad effektivisering att gälla under
2018 och 2019.
2. Uppdra till Kommunledningskontoret att utforma den tillämpning som krävs för att
effektivisera verksamheten enligt kommunfullmäktiges beslut.
3. Finansiering av tillämpningen av strategin ska ske inom varje nämnds budget.
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till samtliga nämnder att effektivisera sin verksamhet
genom verksamhetsutveckling och digitalisering motsvarande 1 % av budgetomslutningen
inför budgetberedningen 2019. Det är ett krav som därmed behöver innefatta en strategi för
att ställa om och förmodligen minska personalstyrkan inom vissa områden i kommunens
verksamhet. Effektivitetskrav i offentlig verksamhet som inbegriper att minska antalet anställda är en komplex uppgift som oftast innebär att bromsa och gasa samtidigt. För att lyckas
driva en verksamhet med färre resurser kommer det att vara nödvändigt att kräva särskild
kompetens och utbildning för en del befattningar där befattningsinnehavaren idag inte motsvarar de krav som skulle ställas vid en nyrekrytering.
Uppdraget om effektivisering kommer att kräva en kompetensväxling för att klara bibehållen
kvalitet eller förbättrad kvalitet med färre resurser. En kompetensväxling kan innefatta flera
parallella processer för att utveckla, rekrytera, omplacera och avveckla medarbetare.
Strategin syftar till att ge nämnderna en tillfälligt utökad möjlighet att arbeta med kompetensutveckling, omplaceringar och möjlighet till avveckling av personal, men samtidigt undvika att
göra det med ett snabbt uppsägningsförfarande som förstahandsalternativ. På det viset kompletterar strategin de mycket begränsade reglerna som finns när det gäller möjlighet till pensionslösningar och uppsägningslön.
Beslutsunderlag
Strategi för att uppnå beslutad effektivisering
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och Servicechef
Exp

/

2018
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§ 167

Yttrande indelningskommittèns betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
Dnr KS/2018:151

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande över departementspromemorian indelningskommittèns betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå - enligt kommunledningskontorets förslag.
____
Ärendet
Timrå kommun har fått möjligheten att yttra sig över indelningskommitténs betänkande. Statliga myndigheter är skyldiga att yttra sig medan remitterade kommuner ges möjlighet till att
yttra sig.
Beslutsunderlag
Yttrande indelningskommittèns betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på
regional nivå
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Indelningskommittén
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 168

Yttrande Grundläggande granskning - kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:162

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avge yttrande Grundläggande granskning – kommunstyrelsen – enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att utifrån kommunfullmäktiges budget- och
verksamhetsplanebeslut ta fram underlag för att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen med budget på verksamhetsnivå, för fastställande på kommunstyrelsens
sammanträde i december.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att göra en mer omfattande riskanalys som
grund för internkontrollplanen inför 2019 och redovisa den till kommunstyrelsen vid
behandling av ny kontrollplan för verksamhetsåret 2019.
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
Beslutsunderlag
Yttrande Grundläggande granskning - kommunstyrelsen
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunens revisorer
Kommunchef
Exp

/

2018
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§ 169

Förstudie generellt föräldraskapsstöd
Dnr KS/2018:202

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förstudien avslutas och drivs vidare som genomförandeprojekt under ett år. Därefter
ska föräldraskapsstöd ingå i socialtjänstens ordinarie verksamhet.
2. Socialförvaltningen utser en projektledare med uppdrag att utarbeta en projektplan för
det fortsatta arbetet riktat mot generellt föräldrastöd. I uppdraget skall ingå kontakt- och
informationsansvar mot BVC (Barnavårdscentralen), skola, fritidsgårdar, religiösa samfund, föreningar och intresseorganisationer.
3. Finansiering för fortsatt drift i projektform 2018 föreslås ske genom 50.000 kr från
kommunledningskontorets budget för föräldrastöd 2018.
4. Övrig finansiering för 2018 sker inom deltagande verksamheters budget.
5. Finansiering, förutsatt att projektplanen godkänns, för 2019 hänskjuts till budgetberedningen.
_____________
Ärendet
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut, den 27 november 2017 § 175, uppdragit till
kommunstyrelsen att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
kultur- och tekniknämnden ta fram förslag på en plattform/arbetssätt för föräldraskapsstödjande insatser. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018.
I ledningsgruppens förstudiebeställning har nedanstående mål preciserats:
•
•
•
•

Presenterar modell/metod för generellt föräldraskapsstöd som syftar till att nå effektmålen – gärna i jämförelse med alternativa modeller/metoder.
Föreslå organisatorisk hemvist för sådan föräldraskapsstödjande verksamhet i den
kommunala organisationen samt om det bör genomföras som projekt eller som en del
av ordinarie verksamhet i linjeorganisationen.
Avgränsa innehåll och omfattning, med kostnadsberäkning, som kan utgöra grund för
politik prioritering inför verksamhetsåret 2019.
Grovt beräkna samhällsnyttan i relation till kostnad för verksamheten med hjälp av
omvärldsanalys och goda exempel från andra kommuner.

Förstudiegruppen, bestående av representanter från kommunledningskontoret, barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur och teknikförvaltningen har under
arbetet med förstudien konstaterat att arbetet bör drivas vidare i projektform för att bl.a. utreda/klargöra vilka behov av generellt föräldraskapsstöd som finns.
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Beslutsunderlag
Förstudierapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och teknikförvaltningen
Exp

/

2018
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§ 170

Remissyttrande havsplan för Bottniska viken
Dnr KS/2018:95

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag.
____
Ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram statliga havsplaner, en
ny företeelse inom statsförvaltningen. Myndigheten har skickat ut ett förslag på formellt samråd. Synpunkter önskas senast den 15 augusti 2018.
Sverige har införlivat EU:s ramdirektiv för havsplanering i svensk lagstiftning. Det regleras
genom miljöbalken och havsplaneringsförordningen. Det ska finnas tre statliga havsplaner,
varav Bottniska viken ska utgöra en. Planerna ska ge vägledning till kommuner och myndigheter vid planläggning och prövning av anspråk på användning av ett havsområde. Det innebär att havsplanen inte innehåller några medel för genomförande av åtgärder.
En havsplan ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och huvuddelen av territorialhavet, dock
inte delen närmast kusten. Det betyder att en del av havsplaneområdet överlappar kommunens ansvar för översiktsplanering inom territorialhavet. I en havsplan redovisas prioriterad
användning i olika delområden.
Av inbjudan till samråd framgår att det är tre frågor som myndigheten gärna vill ha svar på.
De besvaras i förslaget till yttrandet
Ärendets tidigare behandling
Arbetet med havsplaner startade redan 2013. I maj 2013 svarade kommunen på en begäran
från länsstyrelsen om att lämna kunskapsunderlag för havsplaneringen. Se ärende KS 2013:59.
I februari 2016 lämnade kommunen synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten om förslag
till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen. Se ärende KS
2015:212.
Den 25 januari 2017 deltog undertecknad planarkitekt i dialogmöte om tidigt utkast till framtida havsplan för Bottniska viken. Muntliga synpunkter lämnades vid mötet. Ingen anmälan till
KS. Se ärende KS 2016:303.
Parallellt med myndighetens inbjudan till samråd om förslaget till havsplan kom en inbjudan
om till samråd om MKB och hållbarhetsbedömning. Ärendet behandlades av miljö- och
byggkontorets miljöenhet som ett internt till yttrande rubricerade ärende.
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Beslutsunderlag
Förslag på samrådsyttrande till Havs- och vattenmyndigheten.
Vision 2025 bifogas inte eftersom ärendet avser ett remissyttrande till statlig myndighet.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Havs- och vattenmyndigheten
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 171

Synpunkter på Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Dnr KS/2018:164

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt Samhällsenhetens förslag.
____
Ärendet
Trafikverket har skickat ut sitt åtgärdsprogram för omgivningsbuller på remiss. Det är upprättat i enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller som för Trafikverket ska omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer än 3 miljoner fordon samt statliga
järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg. Dessutom omfattas flygplatserna Arlanda,
Landvetter och Bromma. Trafikverket har valt att utöka programmet till att omfatta även statliga vägar och järnvägar utanför de sträckor och kommuner som omfattas av förordningen.
Programmet behandlar även vibrationsstörningar. Synpunkter på förslaget ska ha kommit in
till Trafikverket senast 5 juni 2018. Det är dock värdefullt om eventuella synpunkter kan inlämnas tidigare än så.
Samhällsenheten ställer sig bakom den inriktning och åtgärdsstrategi som föreslås i programmet. Den innebär på kort sikt att prioritera de mest utsatta, därefter åtgärda bullerproblemen
vid källan och framgent planera och bygga rätt så att inte nya problem uppstår.
I yttrandet påtalas bland annat behovet av förbättrad kommunikation med kommunerna inför
åtgärdsplanering samt att kommunen bör kontrollera om bullerdämpningen vid de bullervallar
som finns längs E4 fortfarande är effektiv.
I yttrandet har utarbetats i samråd med tjänstemän på miljö- och byggkontorets miljöenhet.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande till Trafikverket
Vision 2025 bifogas inte eftersom ärendet avser yttrande till statlig myndighet.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 172

Vägnamn inom Djupängens detaljplaneområde
Dnr KS/2018:193

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till samhällsenheten för att se över vägnamnen.
____
Ärendet
I samband med den pågående exploateringen inom Djupängen är det viktigt att vägnamn beslutas i god tid innan försäljning av villatomter påbörjas. Samhällsenheten har begärt att få
eventuella synpunkter från Ridsportklubben. Inga synpunkter har inkommit.
Följande vägnamn föreslås inom området: Ponnygränd, Ryttarvägen och Sadelvägen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att återremittera ärendet till samhällsenheten för att se över vägnamnen. De föreslagna vägnamnen som ska namnges i Bergeforsen kan förväxlas med samma
vägnamn som finns i Bergsåker.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Karta som redovisar vägnamnen
Vision 2025 bifogas ej eftersom kommunen har en skyldighet att besluta om vägnamn.
Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsenheten
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 173

Socialnämndens remissvar gällande nytt Äldreomsorgscenter i
Timrå kommun
Dnr KS/2018:52

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
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 behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår ändring i punkten 2. Uppdra till socialnämnden att avveckla
mindre effektiva boenden när det nya centret är klart.
Punkten 3 tas bort: Inriktningen för förändringen ska vara att Timråbo bygger och hyr ut
äldreomsorgscentret och är aktiv i omvandlingen av de gamla boendena för att främja bostäder eller annan verksamhet.
Tony Andersson (M) föreslår att uppdra till socialnämnden att genomföra en förstudie för att
tydliga tydliggöra kostnaderna av Äldreomsorgcenter.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 12.50-12.58.
Ewa Lindstrand (S) föreslår ändring i punkten 1: Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).
Tony Andersson (M) bifaller Ewa Lindstrand (S) ändringsyrkande i punkten 1: Uppdra till
socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).
Samtliga ledamöter bifaller Ewa Lindstrand (S) alla ändringsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

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
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 174

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

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (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 Markus 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 utevistelse 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Robert Thunfors (T) och Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall till motionen.
Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
BUN 2017-12-20 § 116
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 175

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

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Ansvarig verksamhetschef har skrivit ett yttrande på motionen.
Socialnämnden har fastställt yttrandet med avslag till motionen.
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

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 176

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

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (L), Henrik Sendelbach (KD), Robert
Thunfors (T) och Tony Andersson (M) till förmån för eget förslag avseende punkten 1, att
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 kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på motionen samt att stryka punkten 2: Överlåta till budgetberedningen att ta ställning till och bereda ett eventuellt initiativ till en generell översyn av
nämndernas framtida ansvarsområden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

Björn Hellquist (L), Henrik Sendelbach (KD), Robert Thunfors (T) och Tony Andersson (M)
föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först avslagsyrkandet och bifallsyrkandet mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordföranden ställer därefter Ewa Lindstrand (S) förslag att stryka punkten 2 under proposition avslag - bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att stryka punkten 2: Överlåta
till budgetberedningen att ta ställning till och bereda ett eventuellt initiativ till en generell översyn av nämndernas framtida ansvarsområden.
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

2018-05-29

Kommunstyrelsen

§ 177

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Delegat
Ärende
KS DEL/2018 § 20
Kommunchef
Beslut om avsked

Dnr

KS/2018:159

KS DEL/2018 § 21

Kommunchef

Köp och försäljning av värdepapper

KS/2018:86

KS DEL/2018 § 22

Kommunchef

Köp och försäljning av aktier

KS/2018:86

KS DEL/2018 § 24

Kommunchef

Delegationsbeslut HRspecialist på Kommunledningskontoret

KS/2018:189

KS DEL/2018 § 25

Kommunchef

Köp och försäljning av aktier,
Per Bergmans donationsstiftelse

KS/2018:86

KS DEL/2018 § 26

Kommunchef

Förändring av attesträtt, samhällsenheten

KS/2018:195

KS DEL/2018 § 27

Näringslivschefen

Beslut om hyra av lokal

KS/2018:198

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 178

Svar på förfrågan om markägartillstånd för militärövning
Dnr KS/2018:72

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Försvarsmakten ska genomföra en förbandsövning under tiden 26 - 30 september på ett antal
platser i Timrå kommun. Två av kommunens fastigheter berörs och Försvarsmakten vill ha
tillstånd att nyttja marken. Fastigheterna som berörs är Norrberge 1:60 och Sörberge 2:439.
Samhällsenheten har i samråd med kultur och teknikförvaltningen lämnat bilagt yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande till Försvarsmakten daterat 2018-04-25.
Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Samhällsenheten
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 179

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

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 180

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

Beslut
Kommunstyrelsen 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

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 181

Utredning om hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp rapport
Dnr KS/2018:178

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 godkänna redovisningen av uppdraget avseende utredning om hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp och att kommunstyrelsen får en
rapport på resultatet av konstutredningen under våren 2018.
Kultur- och tekniknämnden har 2018-04-19 godkänt förvaltningens förslag till rapport på
resultatet av konstutredningen och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
KF 161128
KTN 170420
KS 170523
KTN 180419
Beslutsunderlag
Utredning om hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp
Rapport – Resultat av utredningen om hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp
Protokollsutdrag KTN 180419 § 45
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 182

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

Beslut
Kommunstyrelsen 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.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 183

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

Beslut
Kommunstyrelsen 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 i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 184

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till
revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige.
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO
inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag, SN § 59, 2018-04-27
- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 1 2018
Protokollsutdrag till:
Socialförvaltningen
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 185

Avtal med externa samarbetspartners på gymnasienivå
Dnr KS/2018:196

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag av kommunfullmäktige 171127 § 175
p 20, att se till att tydliga avtal tecknas med externa samarbetspartner när det gäller utbildning
på gymnasienivå.
Svar:
Förhandlingar pågår med externa parter men med tanke på att vi i nuläget inte har utbildningsbehov, lokalbehov mm klart inför nästa läsår och eftersom kommunfullmäktige anser
det viktigt att ansvarsroller och ekonomiska åtagande tydliggörs önskar vi att avrapportering
kan få ske under hösten 18.
Beslutsunderlag
Underliggande tjänsteskrivelse
BUN § 53 Beslut om godkännande av upprättat svar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

§ 186

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Datum

Beteckning

Typ

Beskrivning

KS/2018:15

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden - uppdatering

Tjänsteskrivelse

2018-05-09

KS/2018:15

Bilaga 1, till Arkivbeskrivning för Barn- och
utbildningsnämnden i Timrå kommun

Skrivelse

2018-05-09

KS/2018:15

Bilaga 2, BUN §48 Arkivbeskrivning för
Protokoll
Barn- och utbildningsnämnden - uppdatering

2018-05-09

KS/2018:15

Bilaga 3, Arkivbeskrivning för barn- och
utbildningsnämnden - uppgradering

Vision

2018-05-09

KS/2018:11

Bilaga till Bolagsstämma 2018-05-24 KF §69
Årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport 2017 - Midlanda Flygplats AB

Redovisningar

2018-05-11

KS/2018:11

Bilaga till Bolagsstämma 2018-05-24
MFLAB-2018-00015-1 Granskningsrapport
725645 1 1

Rapport

2018-05-11

KS/2018:11

Bilaga till Bolagsstämma 2018-05-24 Sammanställning av kommunfullmäktiges beslut
2017 gällande de kommunala bolagen

Skrivelse

2018-05-11

KS/2018:11

Bilaga till Bolagsstämma 2018-05-24 Årsredovisning - Midlanda Flygplats AB 2017
underskriven

Redovisningar

2018-05-11

KS/2018:15

Bilaga till Cirkulär 18019

Skrivelse

2018-05-15

KS/2018:11

Bilaga till Kallelse bolagsstämma 2018-05-24

Kallelse

2018-05-11

KS/2018:15

Bilaga till Återkoppling enkät Slutrapport
Governo 180417 1.0

Skrivelse

2018-05-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

KS/2018:11

Bolagsstämma Midlanda Flygplats 2018-0524

Skrivelse

2018-05-11

KS/2018:15

Cirkulär 18018

Skrivelse

2018-05-07

KS/2018:15

Cirkulär 18018 Bilaga 1-3

Skrivelse

2018-05-07

KS/2018:15

Cirkulär 18018 Bilaga 4

Skrivelse

2018-05-07

KS/2018:15

Cirkulär 18018 Bilaga 5

Skrivelse

2018-05-07

KS/2018:15

Cirkulär 1818 från Sveriges Kommuner och
Landsting

Skrivelse

2018-05-07

KS/2018:15

Cirkulär 1819 från Sveriges Kommuner och
Landsting Politiska partier inom vård och
äldreomsorg

Skrivelse

2018-05-15

KS/2018:15

Gräsrotsbrev nr 2018-02 B - (2018-04-21)

Information

2018-04-23

KS/2018:15

Gräsrotsbrev nr 2018-03 - (2018-04-30)

Skrivelse

2018-05-02

KS/2018:9

Medelpads Räddningstjänstförbund Förbundsdirektionen 2018-02-09 Sammanträdesprotokoll

Protokoll

2018-04-23

KS/2018:12

Midlanda Fastigheter AB Kallelse till Årsstämma 2018-05-09

Skrivelse

2018-04-20

KS/2018:12

Midlanda Fastigheter AB KalKallelse
lelse/Ärendelista 2018-04-18 Styrelsemöte nr
3/2018

2018-04-27

KS/2018:15

SKL:s sammanträdesplan för 2019

2018-04-20

Justerandes sign

Plan

Utdragsbestyrkande

