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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-06

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus, polstjernan 11.30-12.10

Beslutande

Ewa Lindstrand (S), ordförande
Stefan Dalin (S)
Johanna Bergsten (S)
Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Jan Norberg (S)
Per-Arne Frisk (S) tjänstgör istället för Anna-Lena
Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Niklas Edén (C)
Oscar Andersson (M) tjänstgör istället för Marcus
Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Bo Glas, ekonomichef
Jan-Christer Jonsson (S), ersättare
Lisbeth Eklund (S), ersättare
Roger Öberg (S), ersättare
Henrik Sendelbach (KD), ersättare

Utses att justera

Per-Arne Frisk (S) och Björn Hellquist (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret Torsdag den 8 november
2018

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Per-Arne Frisk (S), justerare

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

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-11-08

Anslaget nedtas den
2018-11-30
Paragrafer
295-315

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

Ärenden till kommunstyrelsen den 6 november 2018
Val av justerare, 295
Fastställande av ärendelista, § 296
Ansökan om nätkoncession för linje - Tillstånd om flytt och markförläggning av kraftledningar, § 297
Förslag på markförvärv för framtida bostadsbebyggelse, § 298
Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Länsförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, § 299
Kommunövergripande kriteriemodell, § 300
Revisionsrapport om Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll , § 301
Ekonomisk periodrapport jan - sept 2018, § 302
Överförmyndarnämnden Mitt - Ägarsamråd, Avtal, § 303
Riktlinjer för markanvisningar för exploatering i Timrå kommun, § 304
Träbyggnadsstrategi, § 305
Antagande av detaljplan för bioraffinaderi, § 306
Budget och verksamhetsplan 2019-2021, § 307
Reglemente för revisionen, § 308
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, § 309
Revisionsrapport - Jämförelsetal för år 2017, § 310
Förstudie - Uppföljning av privata utförare, § 311
Gratifikanter 2018, § 312
Remiss - Regional plan för grön infrastruktur i Västernorrland, § 313
Delegationsbeslut, § 314
Anmälan av informationsärenden, § 315
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§ 295

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Per-Arne Frisk (S) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 8 november 2018.
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§ 296

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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§ 297

Angående ansökan om nätkoncession vid Östrand
Dnr KS/2018:355

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag.
____
Ärendet
Energimarknadsinspektionen begär in synpunkter på E.ON Energidistribution AB:s ansökan
om nätkoncession för markförläggning av två luftledningar intill Östrands fabriksområde.
Sista svarsdag är 23 november 2018.
Markförläggningen är nödvändig för att klara elförsörjningen till Östrand om det planerade
bioraffinaderiet ska kunna lokaliseras inom föreslaget område.
I yttrandet framförs bland annat synpunkten att E.ON i samråd med Trafikverket bör ändra
sin koncessionsansökan så att den ena ledningen kan markförläggas längre västerut förbi planerad järnvägsbro. Detta under förutsättning att nuvarande luftledning måste rivas och markförläggas när den nya järnvägsbron ska byggas över Märlobäckens dalgång.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen yttrade sig under samrådsskedet enligt beslut 2017-12-05, § 331. Även då
framfördes synpunkten på att luftledningen bedöms bli nödvändig att markförlägga på en
längre sträcka.
Beslutsunderlag
Yttrande till Energimarknadsinspektion
E.ON Energidistributions ansökningshandlingar
Vision 2025, samma som i ärende KS/2017:333
Protokollsutdrag och yttrande till
registrator@ei.se (Energimarknadsinspektionen)
kommunstyrelsen@sundsvall.se, (Sundsvalls kommun)
trafikverket@trafikverket.se, (Trafikverket Region Mitt)
Exp

/

2018
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§ 298

Förslag på markförvärv för framtida bostadsbebyggelse
Dnr KS/2018:361

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna att föreslagen omfattning av markförvärv och överlåtelse av mark finansieras dels inom investeringsbudget för markförvärv 500 tkr, dels överskjutande del 3,2
mkr inom investeringsbudget för exploatering.
2. Godkänna att samhällsenheten får i uppdrag att träffa särskild överenskommelse med
SCA om förvärv av ytterligare ett område vid Vivstavarv.
3. Uppdra till samhällsenheten att ta fram avtal och lantmäteriansökningar för genomförande av markaffär med SCA enligt punkterna 1 och 2.
4. Uppdra till samhällsenheten att fullfölja förrättningen hos Lantmäteriet.
5. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpeavtal.
6. Bifoga värderingsunderlag för Böle 1:152 till ärendet.
____
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Oscar Andersson (M), Björn Hellquist (L),
Niklas Edén (C) och Robert Thunfors (T) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Det behövs fler bostäder i attraktiva lägen för att kommunen ska uppnå målen i Vision 2025.
I kommunens nya översiktsplan ÖP 2035 redovisas flera framtida områden. Flera av de större
områdena ägs dock inte av kommunen. SCA äger områden i Böle-Fagerviksområdet och vid
Vivstavarv. De har pekats ut i ÖP 2035 och bedöms kunna bli attraktiva bostadsområden.
Samhällsenheten har under åren 2017 och 2018 förhandlat med SCA om ett markbyte enligt
Vision 2025 och ny översiktsplan. Markbyte mellan parterna enligt denna skrivelse föreslås ske
inom Miljö- och byggkontorets befintliga budget för markförvärv. Oberoende värdering har
utgjort grund för parternas förhandling om markbyte och ersättning.
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Ärendets tidigare behandling
I beslut 2010-06-07 (§ 160) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på mark som kommunen bör försöka förvärva och vilken mark som kan
avyttras under perioden 2011-2015. Uppdraget hade tydlig koppling till det då pågående arbetet med ny översiktsplan. Något förslag redovisades aldrig främst beroende på att arbetet med
den nya översiktsplanen avbröts i augusti 2011.
I förslag till ny översiktsplan som inom kort förväntas bli antagen anges i kapitel 14 vilka åtgärder i närtid som bedöms vara mest angelägna för att genomföra planen. En åtgärd som
anges är ” Markförvärv inom de bostads- och näringslivsområden där kommunen inte äger
mark och som kommunen avser att detaljplanera och exploatera.”.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att göra ett tillägg i punkten 1; Godkänna att föreslagen omfattning av markförvärv och överlåtelse av mark finansieras dels inom investeringsbudget för
markförvärv 500 tkr, dels överskjutande del 3,2 mkr inom investeringsbudget för exploatering
samt att tillföra en punkt 6; Bifoga värderingsunderlag för Böle 1:152 till ärendet.
Tony Andersson (M) föreslår att återremittera ärendet till samhällsenheten för ytterligare utredning av ärendet. Tony Andersson (M) föreslår om inte återremissyrkandet vinner gehör
avslå ärendet i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition avslag – bifall och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Oscar Andersson (M), Björn Hellquist (L),
Niklas Edén (C) och Robert Thunfors (T) till förmån för eget förslag.
Ordföranden ställer därefter Ewa Lindstrand (S) förslag med tillägg i punkten 1 samt tillföra
en punkt 6 mot Tony Andersson (M) förslag att avslå förslaget i sin helhet.
Ordföranden konstaterar därmed att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ewa Lindstrand (S)
förslag med tillägg i punkten 1 samt att tillföra en punkt 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Karta nr 1: del av Hamsta 5:1
Karta nr 2: del av Norrberge 2:1
Karta nr 3a: del av Böle 1:152 lotten A
Karta nr 3b: del av Böle 1:152, lotten B och Böle 1:367
Karta nr 4: del av Skyttberg 35:1
Karta nr 5: del av Näs 8:1
Värdering, 2018-06-05, Anders Sjöberg Fastighetsanalys
Vision 2025
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Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Samhällsenheten
Exp

/

2018
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§ 299

Cirkulär 18:33 - Huvudöverenskommelse HÖK 18 med lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
Dnr KS/2018:356

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18.
2. Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 18 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 18:33 föreslagit kommunen att besluta enligt
punkt 1-2.
Beslutsunderlag
Cirkulär 18:33
Protokollsutdrag till
Löner
Exp

/

2018
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§ 300

Kriteriemodell för kontinuitetshantering
Dnr KS/2018:366

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna kriteriemodell för kontinuitetshantering.
Ärendet
Krisberedskapshandläggare inom Medelpads Räddningstjänstförbund har upprättat förslag till
kriteriemodell för det fortsatta arbetet med kontinuitetshantering.
Avsikten är att säkerställa mål, organisation, rutiner, processer, system och kultur för kontinuitetshantering. En tydlig avgränsning bör genomföras och kommuniceras avseende vad kontinuitetshanteringen omfattar inom organisationen. Det är viktigt att det finns en gemensam syn
på var gränsen går för vilka konsekvenser som är acceptabla. Detta definieras med fördel genom en kriteriemodell där olika konsekvenskategorier utifrån samhällets skyddsvärden (människa, liv & hälsa, miljö/egendom osv) och konsekvensnivåer definieras.
Beslutsunderlag
Förslag till kriteriemodell
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Medelpads räddningstjänstförbund
Samtliga förvaltningar
Exp

/

2018
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§ 301

Svar på revisionsrapport Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll
Dnr KS/2018:339

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Uppdra till kommunchefen att se över befintliga rutiner och förtydliga dessa för hantering av kommunens samlade lokalanvändande, i samarbete med övriga förvaltningar.
Förslaget ska godkännas av kommunstyrelsen efter ställningstagande i kultur- och tekniknämnden.
3. Uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till rutiner för beslutsunderlag inför beslut om större lokalförändringar. Förslaget ska godkännas av kommunstyrelsen.
4. Uppdra till samhällsenheten att snarast färdigställa bostadsförsörjningsprogram enligt
tidigare beslutat uppdrag och redovisa förslaget till kommunstyrelsen för att därefter
godkänna programmet i kommunfullmäktige.
5. Uppdra till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningschefer upphandla
en extern utredning för uppföljning, analys och förslag till prioritering ur ett verksamhets- och effektiviseringsperspektiv av det långsiktiga behovet av lokaler, med utgångspunkt i långsiktig finansiell analys och översiktsplan 2035.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens fastigheter med avseende på fastighetsunderhåll. Syftet har varit att bedöma om kommunens rutiner säkerställer ett
bestående värde på kommunens anläggningar. Sammanfattningsvis bedömer de att det finns
rutiner kring fastighetsunderhåll men att det finns utvecklingsbehov samt behov av långsiktig
analys. Kommunstyrelsen ska svara revisionen senast i december 2018 och samtidigt hantera
framförda rekommendationer.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår ändring i punkten 1 till; Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Rapport: Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll, KPMG AB 2018-09-11
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Kultur- och tekniknämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2018
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§ 302

Ekonomisk periodrapport januari-september 2018
Dnr KS/2018:376

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ekonomisk periodrapport januari-september 2018 läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunens nämnder och förvaltningar har lämnat ekonomisk rapport per 30 september
2018.
Kommunen har ett budgeterat resultat för perioden om 21,7 mnkr, inklusive budgeterad
kostnad för semesterlöneskuld med -13,5 mnkr och ett redovisat resultat om -5,4 mnkr, inklusive redovisad kostnad för semesterlöneskuld om -13,9 mnkr dvs en negativ avvikelse om 27,1
mnkr. Huvudorsaken till negativ avvikelse är att socialnämndens kostnader för bl a placeringar
avviker kraftigt mot budget.
Kommunledningskontoret föreslår att rapporten läggs med godkännande till handlingarna
Beslutsunderlag
Ekonomisk periodrapport jan-sept 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 303

Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Dnr KS/2018:175

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna avtalet om samverkan i gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden Mitt.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
3. Beslutet gäller om likalydande beslut fattas av Ånge, Nordanstigs och Sundsvalls
kommuner som vinner laga kraft innan utgången av 2018.
Ärendet
Befintligt samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt har hävts och går ut sista december 2018. Nytt förslag till avtal har tagits fram. Kommunfullmäktige ska besluta att godkänna avtalet och uppdra till kommunchefen och kommunalrådet att underteckna det. Eftersom avtalet berör fyra kommuner måste likalydande beslut fattas även där för att avtalet ska
träda i kraft.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:302 - Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten Sundsvalls, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuner, § 291 KF 2017-11-07.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) föreslår ett tilläggsyrkande; Uppdra till kommunchefen att se över möjligheten för Härnösand att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 11.45-11.50.
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Tony Andersson (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer Tony Andersson (M) tilläggsyrkande under proposition avslag – bifall och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tony Andersson (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition avslag – bifall och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt punkterna
1-3.
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Beslutsunderlag
Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden Mitt
Exp

/

2018
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§ 304

Riktlinjer för markanvisningar för exploatering i Timrå Kommun
Dnr KS/2018:364

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna förslag till riktlinjer för markanvisning för exploatering i Timrå Kommun.
____
Ärendet
Timrå Kommun saknar riktlinjer för kommunala markanvisningar vilket krävs för tecknandet
av markanvisningsavtal enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Riktlinjer för markanvisning avser markanvisningar på kommunal mark för både bostäder och
näringslivsetableringar, d.v.s. all exploateringar på kommunal mark där ny eller ändrad detaljplan krävs, oberoende av ändamål, och där kommunen önskar teckna ett markanvisningsavtal
med en exploatör. Riktlinjerna ingår som del i uppdraget att ta fram policy för fördelning och
försäljning av kommunal mark för bostäder från år 2017.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för markanvisningar i Timrå Kommun
- Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Näringslivskontoret
Miljö- och byggkontoret
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018
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§ 305

Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun
Dnr KS/2018:389

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Anta träbyggnadsstrategin för Timrå kommun med ändring på sidan 1 andra stycket att stryka
texten; för projekt från 200 prisbasbelopp och sidan 4 första stycket stryka texten; över 200
prisbasbelopp.
____
Ärendet
Ett förslag till en träbyggnadsstrategi har arbetats fram av Miljö- och byggkontoret tillsammans med representanter från Kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo.
Målsättningen med strategin är att sträva mot en ökad hållbarhet inom kommunkoncernens
bygg- och anläggningsprojekt samt att stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 126 att yrka bifall till Stefan Dahlins motion om
att Timrå måste ha en träbyggnadsstrategi och gav i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Stefan Dalin (S) föreslår ett ändringsyrkande på sidan 1 andra stycket att stryka texten; för
projekt från 200 prisbasbelopp och sidan 4 första stycket stryka texten; över 200 prisbasbelopp.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur och Teknikförvaltningen
Timråbo
Exp

/

2018
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§ 306

Antagande av detaljplan för bioraffinaderi
Dnr KS/2017:129

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Anta detaljplan för bioraffinaderi vid Östrands massabruk.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Geotekniskt PM bifogas ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen beviljade SCA ett positivt planbesked 2017-05-02 för att pröva möjligheterna att planlägga för ett bioraffinaderi i anslutning till det befintliga massabruket vid Östrand.
Planprocessen har hanterats med ett utökat förfarande då detaljplanen bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. Ett samråd med Länsstyrelsen om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen skedde 2017-12-19. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats att för
detaljplanen hantera frågor om robusthet, risk och säkerhet, förorenad mark- och vattenområden och risken för skred.
Ett samråd av detaljplanen skedde under perioden 26 februari- 23 april 2018. Under samrådet
inkom det synpunkter på framförallt geoteknik och risker som föranledde till kompletteringar
av planhandlingen.
Under perioden 19 september- 19 oktober 2018 har planförslaget varit föremål för granskning. Under granskningen har det återigen inkommit synpunkter på planförslaget som föranlett mindre justeringar av planförslaget.
Efter samråd och granskning kvarstår fortfarande synpunkter från privatpersoner och Länsstyrelsen.
Ett geotekniskt PM som verifierar de antaganden som gjorts kopplat till de markstabiliserande
åtgärder som krävs ska färdigställas innan detaljplanen kan beslutas för antagande.
Ärendets tidigare behandling
Planbesked beslutades 2017-05 § 139.
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Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att Geotekniskt PM bifogas ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning med MKB
Plankarta
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö och byggkontoret
SCA Energy AB
Exp

/

2018
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§ 307

Verksamhetsplan och budget 2019-2021
Dnr KS/2018:317

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa verksamhetsplan och budget för år 2019-2021 enligt bifogade handlingar
2. Fastställa mål och styrtal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning. Styrtalet för eget kapital fastställs till att egna kapitalet ej får underskrida plus 150 mnkr och att soliditeten ej får underskrida plus 25 procent.
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål, vid behov komplettera
eller specificera mål och styrtal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i
hela organisationen
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
5. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2019
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2019 totalt
0,3 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om
7. Fastställa nettokostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av
nämndernas fördelning av allmän effektivisering till respektive verksamhet samt fördelningen av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader när budgeten ska registreras i ekonomisystemet
8. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 10 prisbasbelopp, under året omvandla
drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler
9. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året
10. Uppdra till kommunstyrelsen att se över tidsplaneringen för budgetprocessen, samt
tydliggöra arbetssättet så att nämnderna tidigare är en del i utformningen av verksamhetsplanen och budget och att tydliga analyser och uppföljning ligger som grund för
de avvägningar som behöver göras. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast i
mars 2019 och ligger som grund för kommande budgetanvisningar
11. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att ; möta framtida behov av verksamhetslokaler som exempelvis
förskolor, skolor, äldreboenden samt förverkliga kommunens vision. En utgångspunkt
för detta ska vara dokumenten ”Ekonomisk långtidsprognos till åren 2025 och 2015”
och ”Översiktsplanen 2035”. En första lägesrapport redovisas till kommunstyrelsen i
juni 2019.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att, med stöd från övriga nämnder, utvärdera Barn- och
ungdomsberedningen, Miljö- och klimatberedningen, Tillgänglighetsrådet samt Kommunala pensionärsrådet. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2019.
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13. Uppdra till Socialnämnden att fortsätta arbetet med att ta fram en projektplan för föräldrastöd
med bred förankring, fastställa den och påbörja arbetet. Redovisas till kommunstyrelsen i juni
2019.Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att i samband med nybyggnationer pröva användandet av energismarta, hållbara lösningar
14. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Kultur- och tekniknämnden, undersöka alla möjligheter till extern finansiering kring restaurering av Y:et samt insatserna på Lögdö bruk. Redovisas till kommunstyrelsen i februari 2019.
15. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp från Kultur- och tekniknämnden utreda möjligheterna att starta ett sk Sportotek i kommunen. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2019.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Socialnämnden, pröva möjligheten att skapa ett
IOP kring Äldres ensamhet. Redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2019.
17. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som
ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid. En första lägesrapport redovisas till
kommunstyrelsen i juni 2019.
18. Uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med Kultur- och tekniknämnden och Timråbo,
utreda möjligheten att samordna Kultur- och Tekniknämndens och Timråbo AB:s fastighetsförvaltningar. Redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Oscar Andersson (M), Björn
Hellquist (L) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2019–
2021. Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision,
strategier och mål för god ekonomisk hushållning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag.
Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige att bifalla socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutsunderlag
Budget – och verksamhetsplan för år 2019-2021
MBL förhandlat 2018-11-05
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser / nämnder
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 308

Reglemente för revisionen
Dnr KS/2018:367

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna revidering av reglemente för revisionen.
____
Ärendet
Timrå kommuns revisorer föreslår, den 11 september 2018, att kommunfullmäktige reviderar
reglemente för revisionen. Revideringen avser § 18 i reglementet.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse
Protokollsutdrag till
Författningssamlingen
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 309

Överenskommelse mellan SKL och MSB om kommunernas krisberedskap
Dnr KS/2018:382

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) har skrivit under en ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap för
åren 2019-2022.
Beslutsunderlag
• Överenskommelse
• Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret (Britt-Louise)
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

§ 310

Rapport - Jämförelsetal för år 2017 för Timrå kommun - anmälan
Dnr KS/2018:387

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige.
________
Ärendet
KPMG har i skrivelse, den 5 november 2018, på uppdrag av kommunens revisorer sammanställt en rapport med jämförelsetal för år 2017. Jämförelserna görs för att klargöra hur kommunens verksamheter förhåller sig till motsvarande verksamheter i andra kommuner.
Beslutsunderlag
Rapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018
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§ 311

Uppföljning av förstudie - privata utförare
Dnr KS/2018:385

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer sammanställt en förstudie gällande uppföljning av privata utförare.
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§ 312

Gratifikanter 2018
Dnr KS/2018:381

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret
upprättat redovisning av gratifikanter 2018.
Beslutsunderlag
Gratifikanter 2018
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§ 313

Anmälan om remissyttrande över regional plan för grön infrastruktur för Västernorrland
Dnr KS/2018:209

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Länsstyrelsen har skickat ett första utkast till regional plan för grön infrastruktur på remiss.
Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen. Grön infrastruktur definieras i uppdraget som ”nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och som
bidrar till människors välbefinnande”. Planen ska tillsammans med geografiska kartunderlag
för grön infrastruktur utgöra ett kunskapsunderlag om naturvärden och landskapsekologiska
samband. Den ska kunna användas i samband med planering och prioritering av t.ex. naturvårdsinsatser och hållbar och klimatanpassad mark- och vattenanvändning, samt prövning av
anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.
Länsstyrelsen begär i remissen svar på fem frågor, vilket framgår av yttrandet.
Beslutsunderlag
Remissyttrande
Länsstyrelsens missiv 2018-05-09 avseende remissen
Remissversion 2018-05-09 av rapporten ”Grön infrastruktur i Västernorrland – analys av nuläget och plan för insatsområden”
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Kommunekologen
Exp

/

2018
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§ 314

Delegationsbeslut 180921-181022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Delegations paragraf

Delegat

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

KS DEL/2018 §
53

Säkerhetssamordnare
på delegation

Yttrande över ansökan
om antagning i hemvärnet

KS/2018:337

KS DEL/2018 §
54

Säkerhetssamordnare
på delegation

Yttrande över ansökan
om antagning i hemvärnet

KS/2018:337

KS DEL/2018 §
55

Ekonomichef

Tillsättning av vakant
tjänst

KS/2018:346

KS DEL/2018 §
56

Ekonomichef

Köp och försäljning av
värdepapper

KS/2018:86

KS DEL/2018 §
57

Kommunchef

Tillfällig attesträtt för
hantering av leverantörsfakturor som berör
år 2019

KS/2018:372

KS DEL/2018 §
58

Beslut om belägenhetsadresser på fastigheten Roken 1:7 ,
Timrå kommun

Fastställande av nya
belägenhetsadresser på
fastigheten Roken 1:7

KS/2018:362

KS DEL/2018 §
59

Ändring av belägenhetsadress.

Ändring av belägenhetsadress på fastigheten
Åkerö 12:1

KS/2018:373
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§ 315

Anmälningsärenden 180925-181018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Beteckning
KS/2018:363
KS/2018:363
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15

Justerandes sign

Beskrivning
ProtWW20180427
ProtWW20180912
Skrivelse från revisionen
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2019 - kommunen
Timrå kommuns revisorer Protokoll nr 4 2018
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner
2019, preliminärt utfall
Anslag
Skrivelse från SKL, Information om ersättning
till kommuner som drabbats av skogsbränder
2018
Skrivelse från SKL, Brev ersättning till kommuner skogsbrand
Gräsrotsbrev nr 2018-10-14
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