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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus 13.30 – 14.00

Beslutande

Stefan Dalin (S)
Ewa Lindstrand (S)
Johanna Bergsten (S)
Jan Norberg (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Niklas Edén (C)
Marcus Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Per-Arne Frisk (S), ersättare
Jan-Christer Jonsson (S), ersättare
Lisbeth Eklund (S), ersättare
Göran Ljungblom (M), ersättare

Utses att justera

Johanna Bergsten (S) och Björn Hellquist (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret torsdag den 14 juni 2018

Underskrifter
………………………………………………….
Stefan Dalin (S) , ordförande

………………………………………………….
Britt Louise Nyholm, sekreterare

………………………………………………….
Johanna Bergsten (S), justerare

………………………………………………….
Björn Hellquist (L), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Anslaget uppsatt den
2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Paragrafer
187-214

Britt Louise Nyholm, sekreterare

Justerandes sign

Anslaget nedtas den
2018-07-09

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

Val av justerare, § 187
Fastställande av ärendelista, § 188
Återrapportering av underskott finansförvaltningen, § 189
Omfördelning av kultur- och tekniknämndens budget 2018 p.g.a. negativ prognos, § 190
Remissvar - Översyn av den regionala kollektivtrafiken, § 191
Vägledande Råd och Bestämmelser - dataskydd inom Timrå kommun, § 192
Avsiktsförklaring bostadsbyggande Timrå kommun, 193
Redovisning av internlån per 180630, § 194
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning, § 195
Svar på revisionsrapport – granskning av löner, §196
Uppdrag att redovisa intern kapacitet för projekt hållbart arbetsliv, § 197
Uppsikt 2017 för verksamhet som bedrivs av kommunalt bolag, § 198
Policy för näringslivsutveckling, strategi för Norrlands bästa företagsklimat – för antagande,
§ 199
Förfrågan om avsiktsförklaring, medfinansiering Vinnväxt från Bron Innovation, § 200
Avtal - krisberedskapshandläggare för civilt försvar, § 201
Delrapport – utredning Tydlig ägarstyrning Sundsvall Timrå Airport, § 202
Prioriterade detaljplaner, § 203
Fastighet med fornlämning, § 204
Svar på uppdrag om förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala
förvaltningarnas personbilar, lätta lastbilar och elcyklar som används i tjänsten, § 205
Information om turistsatelliter i Timrå kommun sommaren 2018, 206
Ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan Fortifikationsverket och kommunen, § 207
Avstämningsrapport Pensionsavtal Landstinget Västernorrland, § 208
Återkalla ärende hos Lantmäteriet, § 209
Förslag på åtgärder för att öka bostadsproduktionen i attraktiva miljöer med begränsade
byggrätter, § 210
Medborgarförslag - Förändring av bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker
m m på byggarbetsplatser, § 211
Anmälan av delegationsbeslut, § 212
Medlemskap Coompanion, § 213
Anmälan av informationsärenden, § 214

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 187

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Utse Johanna Bergsten (S) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordförande, justera
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 14 juni 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 188

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
Ärendet
Fastställande av ärendelistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 189

Återrapportering av underskott finansförvaltningen
Dnr KS/2018:217
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna lämnad redovisning.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-0-08, § 174 punkt 4 att
”Uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till hur underskottet inom
finansförvaltningen ska hanteras med återrapport till kommunstyrelsen i juni.”
Kommunledningskontoret lämnar redogörelse enligt bilaga för aktuell ekonomiskt prognos
för olika medelsområden inom finansförvaltningen.
Kommunledningskontoret konstaterar att i stort sett samtliga budgetposter är opåverkbara för
2018 och utfall beror främst på faktorer som kopplade till kommunens mellanhavanden med
skatteverk och banker. För pensioner finns viss osäkerhet då uppgifter från KPA inte kommer
att uppdateras förrän augusti 2018.
De statsbidrag som är budgeterade( kopplat till BoU resp soc) saknar motsvarande budget
inom verksamheterna och bedöms inte inkomma under 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 190

Omfördelning av Kultur- och tekniknämndens budget 2018 p.g.a.
negativ prognos
Dnr KS/2018:245
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Notera att kultur- och tekniknämnden fullgjort sitt uppdrag.
Ärendet
Kultur- och tekniknämnden har fattat beslut om omfördelning av budget 2018 för att täcka
den redovisade prognosen per 180331.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att rubriken ändras till följande
lydelse: Omfördelning av kultur- och tekniknämndens budget 2018 p.g.a. negativ prognos.
Förslaget godkänns.
Beslutsunderlag
Förslag till omfördelning av budget 2018
Protokollsutdrag KTN 180531 §72
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 191

Remissvar- Översyn av den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Dnr KS/2018:201
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna uppdraget att utreda kollektivtrafikens organisation och finansiering samt
föreslå att styrgruppen får uppdraget att utreda för- och nackdelar med en
skatteväxling.
2. Utse Stefan Dalin till representant i styrgruppen.
3. Ge kommunchefen i uppdrag att utse en tjänsteperson som ska ingå i
arbetsgruppsmötena som avhandlar frågan om organisering samt en tjänsteperson till
arbetsgruppsmötena som avser frågan om kostnadsfördelningsmodell (alternativt
samma person till båda mötena).
4. En extern projektledare bör tillsättas för arbetet.
_______
Ärendet
I och med arbetet att ta fram nya styrdokument till kollektivtrafikmyndigheten har det
framkommit önskemål om att även se över kollektivtrafikmyndighetens organisation och
finansiering. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet genom att ha kontakt med
kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att få inblick i de
olika organisationerna.
För ett bra resultat krävs en tydlig målsättning eftersom enbart en ny organisation inte
behöver bli bättre om det inte är tydligt vad som ska förbättras. I arbetet med översyn av
organisationen bör det framgå vad målsättningen är med en ny organisation och därefter göra
en grundlig översyn av befintlig organisation i jämförelse med en ny organisation. I samband
med utredningen bör även finansieringsmodellen ses över i sin helhet.
Eftersom det är av stor vikt att det råder enighet om uppdraget så har frågan om organisation
och representanter i styrgrupp och arbetsgrupper skickats på remiss till länets kommuner.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring görs i beslutspunkt
1 enligt följande:
Godkänna uppdraget att utreda kollektivtrafikens organisation och finansiering samt föreslå
att styrgruppen får uppdraget att utreda för- och nackdelar med en skatteväxling.
Ewa Lindstrand (S) föreslår att Stefan Dalin (S) utses till representant i styrgruppen
(beslutspunkt 2).
Båda förslagen godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

Beslutsunderlag
 Remiss av förslag till direktiv för fortsatt översyn av den regionala kollektivtrafiken
samt bemanning av styrgrupp och arbetsgrupp
 Direktiv för det fortsatta arbetet med översyn och omförhandling av styrdokument
för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
 Tidplan för översyn av det regionala arbetet med kollektivtrafiken
 Förteckning över ledamöter i arbetet med översynen av den regionala kollektivtrafiken
 Vision 2025
Protokollsutdrag till
Henric Fuchs Region Västernorrland
Andreaz Strömgren
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 192

Vägledande Råd och Bestämmelser - Dataskydd inom Timrå
kommun
Dnr KS/2018:205
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta förslag till Vägledande Råd och Bestämmelser – Dataskydd inom Timrå kommun.
Ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya förordningen, GDPR, i kraft gällande dataskydd i hela EU.
Denna förordning kräver förhållningssätt hur kommunen ska hantera de övergripande
frågorna i GDPR.
Beslutsunderlag
Vägledande Råd och Bestämmelser Dataskydd inom Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 193

Avsiktsförklaring Bostadsbyggande Timrå Kommun
Dnr KS/2018:211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avsiktsförklaring mellan Timrå Kommun och Företagshjälp Gotland AB.
2. Hänskjuta finansieringen av tillkommande investeringskostnad på 4,2 mkr till
budgetberedningen inför 2019.
______________
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Björn Hellquist (L), Marcus Molinder (SD),
Robert Thunfors (T) och Niklas Edén (C) till förmån för Tony Andersson (M) förslag.
Ärendet
Timrå Kommun tillsammans med Exploatören, Företagshjälp Gotland AB, vill genom
tecknandet av denna avsiktsförklaring samverka kring bostadsbyggande i Timrå Kommun
under en tidsperiod om 10 år. Avsiktsförklaringen innebär samverkan om 150 nya bostadshus
i kommunen i en etappvis utbyggnad (ca 15 bostadshus/år). Samverkan sker kring ett koncept
där varje bostadshus består av en huvudbostad och upp till 2 bostadslägenheter under samma
tak. Endast området för den första exploateringsetappen är utpekad. Denna etapp föreslås bli
en del av kommunens pågående exploateringsprojekt i Bergeforsen, projekt Djupängen. Detta
sker genom en utökning av projektet inom befintlig detaljplan. Intentionen för framtida
exploateringsetapper är att de planeras i dialog med kommunen och utifrån gällande mål- och
styrdokument (exempelvis förslag till översiktsplan 2035). En viktig förutsättning för
avsiktsförklaringen är att marknaden för bostäder finns under hela tidsperioden.
Styrgruppen för projekt Djupängen har tagit del av samt godkänt förslag till avsiktsförklaring
inklusive de kostnader som intentionen i avsiktsförklaringen medför.
Ärendets tidigare behandling
Lunde 2:14, Exploatering Djupängen avseende småhustomter, Dnr KS/2017:202
§ 218
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Tony Andersson (M) att beslutspunkt 1
kompletteras med texten: ”under förutsättning att 50% täckningsgrad uppnåtts.”
Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på Tony Anderssons (M) förslag och bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition avslag - bifall och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutat avslå Tony Anderssons (M) förslag.
Beslutsunderlag
- Avsiktsförklaring mellan Timrå Kommun och Företagshjälp AB.
- Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Näringslivskontoret
Kultur- och teknikförvaltningen
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 194

Redovisning av internlån per 180630
Dnr KS/2018:207
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna lämnad redovisning.
Ärendet
Klk har upprättat sammanställning per 180630 rörande kommunens internlån.
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 1 774 231 kr.
Beslutsunderlag
Rapport per 180630
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 195

Yttrande över revisionsrapport " Granskning av bokslut och
årsredovisning"
Dnr KS/2018:219
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.
Ärendet
Revisionen har lämnat rapport från granskning av bokslut och årsredovisning.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar, sorterat utifrån slutsatser i
sammanfattning
1. Revisionen rekommenderar att samtliga indikatorer som hör till mål för god
ekonomisk hushållning inarbetas i budget och verksamhetsplan.
Svar: Kommunledningskontoret delar revisionens bedömning och har som ambition
att till kommande årsredovisning inarbeta ”saknade” indikatorer(styrtal) i Budget och
VP. Kommunen kommer under 2019 göra en översyn av samtliga mål och styrtal som
är kopplade till god ekonomisk hushållning
2. Revisionen anser att kommunen årligen bör bedöma anläggningstillgångarnas värde.
Svar: Kommunledningskontoret har för avsikt att inför kommande bokslut göra en
genomgång/kvalitetssäkring av anläggningstillgångarnas värde. Kommunen kommer
främst att lägga fokus på anläggningstillgångar som är publika, typ idrottsanläggningar.
3. Revisorerna anser att vissa statsbidrag inte har redovisats som intäkt under rätt period.
Svar: Kommunledningskontoret har som målsättning att följa rekommendationer från
RKR(Rådet för kommunal redovisning), bl a rekommendation nr 18 som handlar om
intäktsföring. Vi bedömer att med ytterligare informationsinsatser till berörda
handläggare skall intäktsredovisning följa ställda krav.
4. Revisionen rekommenderar att ny beräkning av kostnad för täckande av deponier ska
göras.
Svar: Kommunen kommer under 2018, med extern medverkan, upprätta förnyad
dokumentation med kostnadsberäkningar för täckande av deponier.
5. Revisionen påpekar brister i intern kontroll kopplat till bokslut/årsredovisning.
Svar: Kommunledningskontoret håller på med en översyn av befintliga rutiner för att
stärka den interna kontrollen. Det arbetet som pågår inför övergång till nytt
ekonomisystem innebär att vissa arbetsmoment förändras/ kommer att förändras.
Kontorets målsättning är att de brister som påpekats i revisionens granskningsrapport
ska vara åtgärdade senast under hösten 2018 då övergång till nytt ekonomisystem är
planerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 196

Svar på revisionsrapport granskning av löner
Dnr KS/2018:133
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna svaret på revisionsrapport – Granskning av löner – och överlämna det till
revisionen
2. Uppdra till kommunledningskontoret att vidta åtgärder enligt svaret och återkomma
till kommunstyrelsen med samlad rapport om genomförande senast i maj 2019.
__________
Ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska rutiner gällande löner.
Revisionsrapporten bedömer att det finns brister i den interna kontrollen som kan medföra
risk att felaktig lön eller lön till någon som inte är anställd skulle kunna förekomma..
Revisionsrapporten rekommenderar kommunstyrelsen att ansvaret för löneprocessen
tydliggörs, att göra rutinbeskrivning för hela anställnings- och löneprocessen och justeringar
gällande behörigheter. 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 maj 2019.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport – granskning av löner
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
Lena Medin, KPMG, lena.medin@kpmg.se
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 197

Uppdrag att redovisa intern kapacitet för projekt Hållbart
Arbetsliv
Dnr KS/2018:119
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna redovisningen för projektarbetet 2018.
2. Frågan om den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till
budgetberedningen.
3. 400.000 kronor, som tidigare beviljats för projektet, återförs till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda behov.
_______
Ärendet
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens
junisammanträde återkomma med en redovisning av hur resurser inom förvaltningens HRenhet ska kunna användas i projektet Hållbart arbetsliv då sökt finansiering avslogs av såväl
Samordningsförbundet som Vinnova.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 §135 att kommunledningskontoret ska
återkomma med en redovisning av interna resurser.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring görs i
beslutspunkterna enligt följande:
1. Godkänna redovisningen för projektarbetet 2018.
2. Frågan om den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till
budgetberedningen.
3. 400.000 kronor, som tidigare beviljats för projektet, återförs till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda behov.
Förslaget godkänns.
Beslutsunderlag
Projekt Hållbart Arbetsliv – redovisning
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR och Servicechef Ewa Brentel
Budgetberedningen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 198

Uppsikt 2017 för verksamhet som bedrivs av kommunalt bolag
Dnr KS/2018:167
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag,
kommunalförbund och gemensam nämnd under 2017 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att i ägarsamråd med AB
Timråbo säkerställa att Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018-02-07
hanteras av bolaget.
_________
Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 1a i årliga beslut pröva om verksamhet
som under föregående kalenderår har bedrivits av helägt eller delägt kommunalt bolag varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Bedömningen är att verksamheten 2017 har bedrivits i enlighet med det kommunala
ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det finns inga förslag till att
vidta åtgärder. Däremot finns det rekommendationer i revisionsrapport som bör hantera si
ägarsamråd och av AB Timråbo för att stärka styrningen utifrån kommunens vision och
övergripande mål.
Ärendets tidigare behandling
Ägarsamråd har hållits med de helägda bolagen som har bedrivit aktiv verksamhet.
Verksamheten har granskats i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, vision och
övergripande mål. För Wifsta Water AB och Midlanda Centrum AB har verksamheten
huvudsakligen varit vilande.
Ledamöter i övriga styrelser och kommunalförbund har granskat förenligheten.
Ägarsamråd har genomförts med överförmyndarnämnd och Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Ägarstyrning och uppsikt av kommunens verksamheter som bedrivs av andra juridiska
personer
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - AB Timråbo
Vision 2025
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 199

Policy för näringslivsutveckling, strategi för Norrlands bästa
företagsklimat - för antagande av kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:223
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta policy för näringslivsutveckling - Strategi för Norrlands bästa företagsklimat.
2. Uppdra till näringslivskontoret att genomföra förvaltningsvisa workshops i syfte att
bidra till implementeringen av policyn. Arbetet genomförs under 2018 och finansieras
inom näringslivskontorets budgetram för 2018.
3. Uppdra till näringslivskontoret att ta fram ett förslag till policy för utveckling av
besöksnäring och evenemang. Förslaget till policy presenteras för kommunstyrelsen i
april 2019.
________
Ärendet
I december uppdrog kommunstyrelsen till Näringslivskontoret att ta fram ett förslag på
Näringslivsstrategi. Arbetet startade direkt och bifogat förslag på policy för
näringslivsutveckling – strategi för Norrlands bästa företagsklimat är resultatet.
Arbetet har letts av en extern processledare från Nova Affärsutveckling tillsammans med
Näringslivskontoret och följande aktiviteter/insatser har gjorts för att ta fram underlaget till
policyn. I arbetet har också en extern analys/omvärldsbild av Timrå inhämtats. Dessutom
fortgår arbetet med att inhämta rekommendationer kring kommunikation om policyn
beslutas. Accidens har i uppdrag att med ett utifrån perspektiv komma med
rekommendationer hur vi skapar effektiv kommunikation för att nå önskade effekter i
policyn.

Bakgrundsmaterialet finns samlat på Näringslivskontoret och efter ett antagande av policyn så
kommer denna att ligga till grund för utveckling av verksamhetsplanen för
Näringslivskontoret och verka som ett styrdokument hur vi fokuserar resurser för att nå
Norrlands bästa företagsklimat.
Den 15:e maj 2018 presenterade Svenskt Näringslivsklimat årets resultat av enkätmätningen
Företagsklimat. Timrå fortsätter få toppbetyg och är idag en av 38 kommuner i Sverige med
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ett genomsnittligt omdöme på över 4.0 (Timrå fick 4.2). Rankingen kompletteras nu med
statistik och den 2:a oktober kommer den officiella rankingen. Värt att notera att Timrå
utvecklas positivt inom 11 av de 17 områdena i enkäten och tappar inom 6 områden. 5 av
dessa områden har vi ringat in som fokusområden i föreslagen policy. Det sjätte området
avser logistik/kommunikationer, dessa värden tar utgångspunkt i vårt geografiska läge (Flyg,
tåg, väg, hamn etc.) Timrå får dock fortsatt ett väldigt gott omdöme och ligger i topp även i
ett nationellt perspektiv.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:327
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring görs i
beslutspunkterna enligt följande:
1. Anta policy för näringslivsutveckling - Strategi för Norrlands bästa företagsklimat.
2. Uppdra till näringslivskontoret att genomföra förvaltningsvisa workshops i syfte att
bidra till implementeringen av policyn. Arbetet genomförs under 2018 och finansieras
inom Näringslivskontorets budgetram för 2018.
3. Uppdra till näringslivskontoret att ta fram ett förslag till policy för utveckling av
besöksnäring och evenemang. Förslaget till policy presenteras för kommunstyrelsen i
april 2019.
Förslaget godkänns.
Beslutsunderlag
Policy för näringslivsutveckling, strategi för Norrlands bästa företagsklimat
Näringslivspolicy på en sida - bilaga 1
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Näringslivskontoret
Miljö och byggförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen
Kultur och teknikförvaltningen
Exp

/

2018
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§ 200

Förfrågan om avsiktsförklaring, medfinansiering Vinväxt från
Bron Innovation.
Dnr KS/2018:226
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avsiktsförklaringen med medfinansiering för Vinnväxt-ansökan från Bron
Innovation med 30 tkr inom näringslivskontorets budget 2019-2021.
2. Uttala en avsikt att stödja Vinnväxt-arbetet även efter perioden ovan, givet att utfall
och finansiering bedöms vara för kommunen och regionen fördelaktigt.
______
Ärendet
En förfrågan har inkommit till Timrå kommun om att ställa sig bakom en avsiktsförklaring
rörande deltagande och medfinansiering.
Näringslivskontoret gör bedömningen att det är av vikt att vi ställer oss bakom denna satsning
på att skapa en Vinväxtvinnare i vår region med fokus på digitaliseringens möjligheter.
Vinnväxt skapar innovation i regioner.
Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.
Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell
framgång. Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De
vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt
och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.
För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig
verksamhet, forskning och politiska aktörer.
Digitalisering och transformation av näringslivet är av största vikt för näringslivet i vår
kommun, i hela regionen och i Sverige som nation. Om Bron Innovation vinner denna
utlysning innebär det möjlighet till rejäla insatser för företag i vår kommun och i hela
regionen.
Mer information om Vinnväxt finns här: https://www.vinnova.se/m/vinnvaxt/ Mer
information om Bron Innovation finns här: http://www.broninnovation.se/
Beslutsunderlag
Förfrågan om avsiktsförklaring Vinnväxt från Bron Innovation
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Exp / 2018
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§ 201

Avtal - krisberedskapshandläggare för civilt försvar
Dnr KS/2018:228
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Timrå kommun, tillsammans med Ånge och Sundsvalls kommuner inrättar en
krisberedskapssamordnare med ansvar för civilt försvar som anställs av Medelpads
Räddningstjänstförbund.
2. Godkänna avtalet avseende krisberedskapssamordnare för civilt försvar mellan Medelpads
Räddningstjänstförbund och Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner under förutsättning att
även Sundsvall och Ånge kommuner godkänner avtalet.
3. Kommunchefen ansvarar för att fatta beslut om eventuella förändringar av avtalet.
4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
5. Finansieringen sker med de medel för civilt försvar som kommunerna får från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
______
Ärendet
Ärendet är ett förslag på att kommunerna i Medelpad inrättar en tjänst som krisberedskapssamordnare för civilt försvar med placering på Medelpads Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Sundsvalls kommun
Ånge kommun
Medelpads räddningstjänstförbund
Exp

/

2018
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§ 202

Delrapport utredning Tydlig ägarstyrning Sundsvall Timrå Airport
Dnr KS/2018:14
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna delrapport Tydlig ägarstyrning Sundsvall Timrå Airport
2. Uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en slutrapport samt förslag
till bolagskonstruktion och plan för genomförande under hösten 2018.
_______
Ärendet
Timrå kommuns fullmäktige har i beslut 2017-11-27 uppdragit till kommunstyrelsen i Timrå
att i samverkan med Sundsvall se över bolagsbildningen för Sundsvall Timrå Airport i syfte att
skapa en tydlig ägarstyrning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2018.
Utredning och förslag till åtgärd, i samförstånd med Sundsvalls kommun, är inte färdig. Av
den anledningen delges kommunstyrelsen en delrapport med krav på återrapportering av
slutligt förslag under hösten 2018.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade om uppdraget 2017-11-27.
Kommunstyrelsen i Sundsvall har tillskrivits, med begäran att delta i utredningen och att utse
representanter i arbetsgrupp samt politiska representanter, KS 2018-03-06, § 86.
Beslutsunderlag
Tydlig ägarstyrning för Sundsvall Timrå Airport
Vision
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 203

Prioriteringar av detaljplaner
Dnr KS/2016:159
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Prioritera planer i följande ordning
o Detaljplan för bioraffinaderi vid Östrand
o Detaljplan för förskola i Söråker
o Detaljplan för GC-väg längs Berglundavägen
o Detaljplan för del av Åstön
o Detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand
o Detaljplan för simhall
o Detaljplan för timmerupplag i Torsboda
o Detaljplan för utökad byggrätt vid Stora Bandsjön



Avsluta följande detaljplaner/uppdrag
o Ändring av detaljplan för fastigheten Berge 2.27
_______
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 om en prioritering av pågående planuppdrag samt
avslut av planuppdrag som det av olika anledningar inte fanns något skäl till att fortsätta
arbeta med.
Miljö- och byggkontoret bedömer att en ny prioritering av pågående detaljplaner bör göras för
att hålla listan aktuell samt informera om vad som hänt under året.
Sedan beslutet 2017-04-04 har två detaljplaner från den ursprungliga listan vunnit laga kraft.
En tredje detaljplan som då inte var med på listan har också vunnit laga kraft.
Listan har också justerats efter hand då beslut om planbesked har medfört att nya ärenden har
fått en hög prioritering.
Sammanlagt finns det idag planuppdrag för 9 detaljplaner. Detaljplanerna omfattar varierande
markanvändning från industri till bostäder.
Ett av dessa planuppdrag gäller en planändring för en fastighet ute vid Tynderö. Detta
planuppdrag är från 2006 och har varit vilande sedan dess. De ursprungliga fastighetsägarna
vilket planavtalet är skrivet äger inte längre fastigheten och har ingen ambition om att
planprocessen ska drivas vidare. Detta planuppdrag föreslås därför avslutas.
Ärendets tidigare behandling
KS 2017-04-04 § 214
Beslutsunderlag
Vision 2025
Kartbilaga planprioritering
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnd
Exp

/

2018
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§ 204

Fastighet med fornlämning
Dnr KS/2018:234
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avsluta ärendet utan vidare åtgärd.
Ärendet
På en bostadsfastighet i Timrå kommun finns en fornlämning i form av en gravkulle.
Fastigheten ligger inom byggnadsplan från 1950. Kommunen styckade av och sålde tomten
efter byggnadsplanen. Nuvarande fastighetsägare fick inte information om fornlämningen när
de köpte fastigheten 2011. Efter att Länsstyrelsen anmälde ett misstänkt brott
(beslutsunderlag 1) mot kulturminneslagen kände fastighetsägarna sig begränsade på ett sådant
sätt som de inte kände till vid köpet. Justitiekanslern har utrett frågan och avslagit
fastighetsägarnas skadeståndsanspråk (beslutsunderlag 2) på staten. Länsstyrelsen har
uppmärksammat kommunen om fastigheten och gravkullen. Länsstyrelsen har initierat frågan
om inlösen av fastigheten i syfte att utveckla en kulturstig i Timrå kommun för friluftsliv och
besöksnäringen (beslutsunderlag 3). En juridisk vägledning är utförd för att beskriva
kommunens möjligheter och skyldigheter på aktuell fastighet (beslutsunderlag 4).
Fastighetsägarna har uttryckt att de önskar att kommunen löser in deras fastighet.
Länsstyrelsen föreslår att de iordningsställer och restaurerar fornlämningen, tar fram
informationsmaterial mm. Vidare föreslår de att kommunen löser in villafastigheten. Övrigt
som behöver lösas är parkeringar, gång och cykelvägar, ev. verksamhet längs slingan med
mera. Även om länsstyrelsens initiativ är intressant så innebär planering, samordning och
genomförandet kostnader och osäkerheter som inte ligger i linje med vinster för kommunens
vision 2025. Den rättsliga utredningen visar att kommunen saknar skyldighet att lösa in
fastigheten men att kommunen har möjlighet att göra det.
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsens beslut (431-8125-13)
2. Justitiekanslerns beslut (dnr: 2896-14-40)
3. Timrå kulturstig
4. Rådgivningsuppdrag Timrå kommun – inlösen av fastighet
5. Vision 2025
Protokollsutdrag till
Fastighetsägare
Länsstyrelsen
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018
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§ 205

Svar på uppdrag om förslag till åtgärder för att öka
resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas
personbilar,lätta lastbilar och elcyklar som används i tjänsten
Dnr KS/2017:178
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendet överlämnas till budgetberedningen.
2. Svaret godkänns och läggs till handlingarna.
_______
Ärendet
Kommunstyrelsen gav 2017-08-22 i uppdrag till samhälls- och arbetsmarknadsenheterna att ge
förslag på åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas
personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. Representanter från samtliga
förvaltningar har deltagit i en arbetsgrupp, för att ge förutsättningar för en långsiktigt bra och
gemensam lösning gällande ökad resursanvändning.
För att öka resursanvändning och kvalitetssäkra hanteringen av kommunens fordon har
arbetsgruppen kommit fram till att följande åtgärder bör vidtas:
 Bilda en fordonsenhet i vilken samtliga personbilar och elcyklar som ägs/leasas av
Timrå kommun ska ingå.
 Tillsätta en fordonssamordnare med placering på fordonsenheten.
 Ordna en mindre fordonspool med ca 8-10 fordon och ett antal elcyklar. Dessa bilar
och cyklar finns i kommunens verksamhet idag och kan genom detta helt eller delvis
nyttjas av fler.
Genom att bilda en fordonsenhet, tillsätta en fordonssamordnare och ordna en mindre
fordonspool finns en besparingspotential på 800 000 kr/år. Utöver det finns fördelar gällande
bland annat arbetsmiljö och folkhälsa
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen uppdrog 2015-09-08 § 219 till samtliga kommunala nämnder att lämna
uppgifter för att möjliggöra uppföljning av mål 4 och 5 i miljöplan 2014-2020. Respektive
målansvarig i miljöplanen fick 2016-03-08 § 51 kommunstyrelsens uppdrag att inkomma med
en redogörelse för om målen fortfarande var relevanta, om ytterligare ansträngningar, resurser
och aktiviteter behövdes för att nå målen till 2020 samt hur målen eventuellt skulle ändras om
de inte längre var relevanta. För att möta några av nämndernas resursbehov gav
kommunstyrelsen 2017-01-10 § 7 samhällsenheten i uppdrag att utreda och föreslå system
som skulle ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler. Samhällsenheten fick 201706-13 § 194, i uppdrag att upphandla och införa system för elektroniska körjournaler i de
kommunala förvaltningarna senast 2018-01-01. Vidare var uppdraget att i samråd med
ekonomienheten se över fördelningsmodell för inköps- och driftskostnader för elektroniska
körjournaler. 2017-06-13 § 194 fick samhällsenheten uppdraget att ge förslag på åtgärder för
att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas personbilar och lätta lastbilar
som används i tjänsten. På grund av arbetet med att se över digitala system i kommunen och
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dess påverkan på uppdraget beslöt kommunstyrelsen 2017-08-22 § 226 att förlänga uppdraget
till juni 2018. Uppdraget utökades till att gälla samhälls- och arbetsmarknadsenheterna
Beslutsunderlag
Kommunstyrelse beslut 2017-08-22 § 226.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Tony Andersson (M) att även elcyklar förs in i
ärenderubriken.
Förslaget godkänns.
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Budgetberedningen
Exp

/

2018
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§ 206

Information om turistsatelliter i Timrå kommun sommaren 2018.
Dnr KS/2018:230
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna informationen.
Ärendet
Turistbyråverksamheten bedrivs inom samarbetet med Destination Sundsvall (Sundsvall,
Ånge och Timrå kommuner) och tillhandahålls i stadshuset i Sundsvall, Stenstans Visitor
Center.
Utöver turistbyrån så kommer det i sommar att finns det ett antal olika Info Point med
broschyrmaterial och annan information placerad på strategiska platser. För att dessa
informationspunkter skall få kallas Info Point så krävs att den placeras på en plats som är
bemannad och har tillsyn.
Dessutom så kommer det i Timrå finnas fyra turistsateliter.
För att fortsatt ge våra besökare en proffsig service och stärka besöksnäringen har
Näringslivskontoret i år valt att förlänga avtalen på turistsatelliterna från förgående år.
Placeringarna på dessa blir precis om i fjol vid Ljustorps Handel, Timrå Golfklubb & vid Y-et.
Dessutom kompletterar vi i år med ytterligare en turistsatellit i receptionen på kommunhuset.
Placeringarna är bedömda efter platser vi tror har hög tillströmning av besökare. Utbildning
av personalen kommer ske enligt förgående år med rundresa i kommunen och värdskap.
Då beslut saknas om vad som händer kring Y-et så har vi valt att skriva ettåriga avtal, men har
för avsikt att skriva längre kommande år för att få en kontinuitet och trygghet hos våra
näringsidkare för att stärka besöksnäringen i Timrå.
Y-et kommer verka som navet för besöksnäringen i Timrå och ha följande öppettider:
19:e juni till 2:a juli / vardagar 11-16 samt lördagar 11-15
2:a juli till 4:e augusti / vardagar 10-18 samt lördagar 11-15
6:e augusti till 18:e augusti / vardagar 11-16 samt lördagar 11-15
19:e augusti till 31:a augusti / vardagar 11-16
Slutrapporter med antal besökare och synpunkter kommer att tas i oktober för utvärdering
kommande år.
Beslutsunderlag
Utvärdering turistsatelliter 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Exp

/

2018
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§ 207

Ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan Fortifikationsverket
och kommunen
Dnr KS/2018:236
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra till samhällsenheten att ta fram förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen och
Fortifikationsverket (FORTV) avseende sanering av tidigare skjutfält på Åstön.
Ärendet
Försvarsmakten har genom riksdagens försvarsbeslut verkställt att vissa militära enheter ska
läggas ned. Åstöns skjutfält är ett sådant. Fortifikationsverket har fått i uppdrag att ställa om
före detta övnings- och skjutfält till civil användning. Uppdraget innebär att avyttringen ska
ske på ett för staten och samhället i övrigt så optimalt sätt som möjligt med hänsyn till
ekonomi, samhällsnytta, risk, kostnader samt natur- och kulturvärden.
FORTV vill teckna en avsiktsförklaring med kommunen i syfte att sanera områden från
oexploderad ammunition (OXA) som bedöms vara intressanta för civil användning.
Saneringen avser verkets fastigheter Åkerö 3:21, ca 380 ha och Åkerö 3:17 (Åstholmen), ca 62
ha.
Om avtal tecknas och det konstateras att de riskreducerande åtgärderna är lämpliga bedömer
FORTV att sanering kan påbörjas 2020.
Beslutsunderlag
Karta
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2018
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§ 208

Avstämningsrapport Pensionsavtal Landstinget Västernorrland
Dnr KS/2017:372
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lägga avstämningsrapporten till handlingarna.
Ärendet
Ädelreformen innebar att personal från Landstinget verksamhetsflyttades till kommunen och
det reglerades via skatteväxling. I de avtal som upprättades så framgår att Landstinget står för
pensionskostnaden för den tid personalen arbetat på landstinget.
Under åren som gått har nya pensionsavtal mellan arbetsmarknadensparter förhandlats fram
och detta innebär inte att Landstinget kan undandra sig sin del av pensionskostnaden. SKL
styrelse har rekommenderat Landstingen och kommunerna att skriva på ett avtal om
kostnadsfördelning. Utan avtal genomför KPA inga kostnadsfördelningar utan kommunen får
ta hela pensionskostnaden.
Avtal har tecknats som innebär att regionen tar över ansvaret för framtida pensionskostnader
för denna grupp med start 2018-01-01. Detta innebär att Timrå kommun slipper betala totalt
ca 5 mnkr, vilket innebär ca 0,4 mnkr årligen från det datumet och framåt.
Intjänade pensionsrätter 1997-12-31 som betalas ut under tiden från år 2000 till dess att detta
avtal börjar gälla omfattas inte av denna uppgörelse utan blir föremål för senare hantering.
Omfattningen är ca 3 mnkr.
Timrå kommun har budgeterat med denna intäkt verksamhetsåret 2018 och beloppet ligger
med i prognosen i kvartalsrapport per den 2018-03-31.
I dagsläget finns ingen färdig uppgörelse med avtal för den retroaktiva ersättningen.
Överläggningar pågår, uppdraget att förhandla ligger på kommunstyrelsens ordförande i varje
kommun och ekonomichefen i Härnösand utgör stöd för arbetet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen godkände avtal för perioden 2018-01-01 och framåt, KS 2018-01-09, § 14
och uppdrog parallellt till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med övriga
kommuner fortsätta att förhandla fram ett avtal för retroaktiv ersättning för intjänade
pensionsrätter dessförinnan.
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Exp

/

2018
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§ 209

Återkalla ärende hos Lantmäteriet
Dnr KS/2016:215
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Återkalla ärende hos Lantmäteriet gällande fastighetsreglering mellan Sörberge 2:439,
Fagervik 2:85 och 2:86
2. Uppdra till Mark- och exploateringsingenjör att underteckna ”återkallad förrättning”
enligt punkt 1.
_______
Ärendet
Makarna Lindholm kontaktade kommunen om att få förvärva mark i mindre omfattning i
anslutning till deras två fastigheter i Fagervik. Ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering undertecknades den 28 april 2017. Förrättningslantmätaren har i samband
med påbörjad handläggning kommunicerat ut pris för förrättningen till köparna. Priset har
justerats vid ett tillfälle med anledning av att mer utredning krävs samt att gränserna behöver
fastighetsbestämmas för att kunna genomföra regleringen, detta har också informerats
köparna.
Köparna anser att det blir för kostsamt att genomföra förrättningen utifrån det merarbete som
Lantmäteriet har meddelat och har därmed återkallat ärendet hos Lantmäteriet. Lantmäteriet
behöver även kommunens återkallelse för att ärendet ska kunna återkallas.
Ärendets tidigare behandling
Fagervik 2:85 m.fl. – Förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, Dnr
2016:215, beslut 2016, §237
Beslutsunderlag
Återkallad förrättning
Protokollsutdrag till
Isabella Hellman
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 210

Förslag på åtgärder för att öka bostadsproduktionen i attraktiva
miljöer med begränsade byggrätter
Dnr KS/2018:137
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Upphäva riktlinjer för utökade byggrätter, antagna 2008-06-16.
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
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 211

Medborgarförslag - förändring av bygglovsprocessen för
etablering av tillfälliga kontor, baracker m.m. på
byggarbetsplatser
Dnr KS/2018:229
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anmoda Miljö- och byggnadsnämnden att, utifrån gällande regelverk, fatta beslut om
medborgarförslaget.
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit ett medborgarförslag från kommunfullmäktige för
besvarande. Medborgarförslaget är inskickat av Peder Norrgård (företagare) som avser att en
förändring och förenkling av bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker
för omklädningsrum, lunchrum, toaletter m.m. på byggarbetsplatser behöver göras.
Anledningen till detta är att bygglovskravet enligt Peder Norrgård gör att entreprenaderna har
svårt att komma igång och arbetsmiljön för arbetarna blir lidande.
Förslaget är att det borde vara enklare med färdiga bygglov eftersom moduler som används
idag är färdiga moduler som byggts efter bl.a. krav från arbetsmiljöverket, boverket och
fackförbund. Det borde vara enkelt att ha färdiga bygglov med vilka krav som det är för olika
lösningar med tex. antal våningar och att det följs upp med stickprovskontroller av
kommunen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 69 2018-04-16.
Vision 2025
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring görs i
beslutsförslaget enligt följande:
Anmoda Miljö- och byggnadsnämnden att, utifrån gällande regelverk, fatta beslut om
medborgarförslaget.
Förslaget godkänns.
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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33

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-12

Kommunstyrelsen

§ 212

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

KS DEL/2018 § 28

KS DEL/2018 § 29
KS DEL/2018 § 30
KS DEL/2018 § 31
KS DEL/2018 § 32

KS DEL/2018 § 33
KS DEL/2018 § 34
KS DEL/2018 § 35

Justerandes sign

Delegat

Kommunchef

Dokumentbeskrivning

Rättegångsfullmakt
Förmånscyklar,
diarienummer
17RS3169
Mät- och kartingenjör Fastställande av
belägenhetsadress för
Torsboda 3:15
Mark- och
Ansöka om
exploateringsingenjör lantmäteriförrättning
Mark- och
Ansöka om
exploateringsingenjör lantmäteriförrättning
Kommunstyrelsens
Timrå kommun
ordförande
överlåter och försäljer
Kommunchef
härmed fastigheten
Fagervik 2:158
Belägenhetsadress
Belägenhetsadress för
fastigheten Mellerstbyn
5:19
Beslut fattat gällande Beslut gällande ramavtal
ramavtal Service av
för Service av hissar och
hissar och portar.
portar
Beslut fattat av
Beslut om turistsatelliter
Näringslivschef
i Timrå 2018

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

KS/2018:221

KS/2018:184
KS/2018:224
KS/2017:294
KS/2014:109

KS/2018:227
KS/2018:231
KS/2018:199

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 213

Medlemsskap Coompanion
Dnr KS/2017:154
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Utvärdering av medlemskap i Coompanion-Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk
förening.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07 § 67 p. 4 att medlemsskapet i Coompanion skulle
utvärderas efter ett år.
Beslutsunderlag
- Protokoll 2017-03-07 § 67
- Utvärdering medlemskap i Coompanion 2018-05-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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35

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-12

§ 214

Anmälan av informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till
kommunledningskontoret.
Beteckning
KS/2018:13
KS/2018:13
KS/2018:13
KS/2018:15

Beskrivning
2018-05-16 Protokoll 4 TVAB
2018-05-17 Protokoll Årsstämma MSVA
Bilaga till 2018-05-16 Årsstämmoprotokoll TVAB
Bilaga till Cirkulär 18019

Typ
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Skrivelse

Datum
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-17
2018-05-15

KS/2018:15

Bilaga till Examensarbete - Bostadsförsörjning för
nyanlända
bilaga till Länsstyrelsen Västernorrland Beslut
Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom del av
Timrå kommun
Bilaga till rapportpaket Midlanda Fastigheter AB
delårsbokslut 2018-04-30
Bilaga till rapportpaket Midlanda Fastigheter AB
SBAB-koncernen T1 2018
Bilaga till rapportpaket Midlanda Flygplats AB
delårsbokslut 2018-04-30
Bilaga till rapportpaket Midlanda Flygplats AB
SBAB-koncernen T1 2018
Bilagor § 77 180425--26 -Utökat
borgensåtagande för tågfordon
Bilagor§ 104 - Utökat borgensåtagande för
tågfordon
Cirkulär 1819 från Sveriges Kommuner och
Landsting Politiska partier inom vård och
äldreomsorg

Skrivelse

2018-05-29

Beslut

2018-05-21

Rapport

2018-05-25

Rapport

2018-05-25

Rapport

2018-05-25

Rapport

2018-05-25

Protokoll

2018-05-22

Protokoll

2018-05-22

Skrivelse

2018-05-15

e-post Länsstyrelsen Västernorrland Beslut
tillstånd till skyddsjakt (8307804)
e-post Medelpads Räddningstjänstförbund
Ägarrådets sammanträdesprotokoll 2018-04-20.
Examensarbete - Bostadsförsörjning för nyanlända

Skrivelse

2018-05-21

Skrivelse

2018-05-25

Skrivelse

2018-05-29

Förbundsdirektionens möte 20180518 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Förbundsdirektionens protokoll (20180518) missivskrivelse
Medelpads Räddningstjänstförbund Ägarrådets
sammanträdesprotokoll 2018-04-20
Missivskrivelse - Protokoll Bolagsstämma Midlanda
Flygplats AB
Protokoll - Bolagsstämma Midlanda Flygplats AB
2018-05-24
Resultat- och balansräkning T1 2018 för
Medelpads Räddningstjänstförbund
Tertialbokslut T1 2018 MRF
VB Protokollsutdrag fullmäktige, borgensåtagande
(18RS1437)

Protokoll

2018-05-23

Skrivelse

2018-05-23

Protokoll

2018-05-25

Skrivelse

2018-05-30

Protokoll

2018-05-30

Skrivelse

2018-05-24

Skrivelse
Skrivelse

2018-05-24
2018-05-22

KS/2018:15
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:11
KS/2018:11
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15

KS/2018:15
KS/2018:9
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:9
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:9
KS/2018:9
KS/2018:15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

KS/2018:12
KS/2018:11
KS/2018:13

2018-06-12

VB RAPPORTPAKET T1
VB RAPPORTPAKET T1
Årsstämmoprotokoll Timrå Vatten AB, 2018-05-16

Justerandes sign

Skrivelse
Skrivelse
Skrivelse

Utdragsbestyrkande

2018-05-25
2018-05-25
2018-05-17

