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V ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 18 oktober 2019 intygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 163

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens
officiella anslagstavla.
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges
ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.
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§ 164

Utse justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden utse Lisbeth Eklund (S) och Megan Sandberg (L) att justera dagens
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret tisdag den 29 oktober 2019 kl 16.00
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§ 165

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.05-17.35 för information, av Britt-Louise Nyholm utvecklingsstrateg Trygghet och hälsa, om drogvaneundersökningen samt kommunövergripande information av
kommunchef Andreaz Strömgren.
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§ 166

Delårsrapport 2019 med helårsprognos Timrå kommun

KS/2019:256
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Uppdra till socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att få en
budget i balans.
2. Uppdra till samtliga nämnder att tillämpa återhållsamhet, restriktivitet och anställningsstopp.
3. I separat ärende om kommunal skattesats för 2020 beakta delårsrapport 2019.
4. Godkänna delårsrapporten.
Ärendet
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2019 uppgår till +20,5 (1,0 ifjol) mnkr jämfört med
+25,2 mnkr i budget.
Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget( + 4,0 mnkr) med – 33,6 mnkr och
det ekonomiska resultatet prognostiseras till – 29,6 mnkr.
Soliditeten uppgår per 190831 till 27% och det egna kapitalet till 229 mnkr vilket är över de mål för god
ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutade om 181126, § 182 punkt 2. En prognos för
soliditeten per 191231 är att den kommer att uppgå till 22% och det egna kapitalet till ca 179 mnkr, för
soliditeten uppnås inte kommunfullmäktiges mål.
Kommunens delårsrapport per 31/8 visar vid uppföljning av mål och styrtal för god ekonomisk hushållning att kommunen delvis uppnår målen, dock ej inom de ekonomiska ramarna. Kommunen har ej
god ekonomisk hushållning under redovisningsperioden.
Prognosen för att nå kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är en mycket stor
utmaning och kräver kraftfulla insatser av kommunstyrelsen och övriga nämnder.
I tidigare rapporter 2019 har kommunstyrelsen uppdraget åt styrelser/nämnder om återhållsamhet samt
beslutat om besparingar. Kommunstyrelsen följer upp att åtgärderna genomförs med önskad effekt.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

2019
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§ 167

Kommunal skattesats 2020
KS/2019:281
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Höja kommunens skattesats fr o m 2020 med 0,95 kr till 23,59 per skattekrona.
Mot beslutet reserverar sig Björn Hellquist (L), Megan Sandberg (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg
(T), Monica Persson (T), David Forslund (T), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Kim
Ahlstrand (SD), Tony Hedberg (SD), Marianne (SD), Karin Sellén (SD),Tony Andersson (M), Zofia
Henriksson (M), Markus Sjöström (M), Håkan Svensson (M), Niklas Edén (C), Björn Ter Bruggen (C),
Anita Hellstrand (C), Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån för eget förslag.
Ärendet
Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag
till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år.
Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för 2019 är 22:64 kronor per skattekrona
Under beredning av budget för 2020 och beredning av delårsrapport med helårsprognos per sista augusti 2019 har det framkommit olika scenarios som påverkar bedömningen av förändring av den kommunala skattesatsen:
• Budgetförslag 2020 från varje nämnd till budgetberedningen innebär sammantaget att kommunen inte
uppnår ett budgeterat ekonomiskt resultat som motsvarar 1% av skatteintäkter och generella bidrag. En
skattekorrigering exempelvis motsvarande 1,00 krona per skattekrona motsvarar 39,5 mnkr i förändrade
skatteintäkter.
• Prognostiserat helårsresultat för 2019 är ca -31 mnkr lägre än budgeterat resultat för 2019. Tillsammans med prognostiserade ökade skatteintäkter och generella bidrag för 2020 på ca 33 mnkr, med nuvarande skattesats, är det rimligt att anta att verksamheten inte kan bedrivas med utifrån lagens krav på
god ekonomisk hushållning under 2020. Kommunen har dessutom att beakta att om prognostiserat
resultat för 2019 blir faktiskt utfall så har kommunen att återställa underskottet inom en 3-årsperiod .
Kommunledningskontoret förordar utifrån en långsiktig bedömning om kommunens utmaningar( antal
äldre ökar, behov av ökade insatser för en attraktiv kommun mm) att en skattehöjning med 1 kr fr o m
2020 beslutas som gör att kommunen får ett handlingsutrymme i linje med krav på god ekonomisk
hushållning.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslår Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S), Lisbeth Eklund (S)
och Maritza Villanueva Contreras (V) att skattesatsen höjs med 0,95 kr till 23,59 per skattekrona fr.o.m.
2020.
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Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Megan Sandberg (L), Sven-Åke Jacobson (KD) och Niklas Edén (C) föreslår oförändrad skattesats fr.o.m. 2020, det vill säga 22,64 per skattekrona.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.45-18.55.
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att höja skattesatsen med 0,95 kr till 23,59 per skattekrona fr.o.m. 2020.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens
förslag som stödjs av Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S), Lisbeth Eklund (S) och Maritza Villanueva
Contreras (V förslag röstar Ja och den som bifaller Tony Andersson(M), Robert Thunfors (T), Ulf
Lindholm (SD), Megan Sandberg (L), Sven-Åke Jacobson (KD) och Niklas Edéns (C) förslag röstar
Nej.
Vid voteringen avges 20 Ja-röster och 20 Nej-röster och 1 avstår. Voteringslistan biläggs protokollet.
Ordföranden konstaterar att utfallet är lika röstetal och lägger därmed sin utslagsröst på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar slutligen att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, att
höja kommunens skattesats fr o m 2020 med 0,95 kr till 23,59 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2019
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§ 168

Timrå kommuns styrmodell
KS/2019:363
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa Timrå kommuns styrmodell att tillämpas för verksamhetsåret 2021 och framåt.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att samordna ett införande av ny styrmodell för kommunen.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny
styrmodell.
Ärendet
Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag samordnat arbetet med att ta fram
förslag på ny styrmodell för Timrå kommun. Utgångspunkten har varit att tydliggöra den politiska viljeinriktningen och gemensamt gällande principer för att få en bra styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Ambitionen har varit att förenkla styrning, samordning och överblick.
Innehållet i förslag på ny styrmodell har tagits fram i bred och nära samverkan mellan kommunens politiker, chefer och medarbetare. Förslaget innehåller inriktning för styrning av verksamhet och det som
ska uppnås till värde för medborgare, företag och besökare. Det innehåller även en beskrivning
av metoder, principer och arbetssätt för styrning.
Detta ärende avser slutrapportering av uppdraget med tillhörande förslag på ny styrmodell att gälla
från verksamhetsåret 2021 och framåt.
Ärendets tidigare behandling
På uppdrag av kommunens revisorer upprättar KPMG 2018-05-14 revisionsrapporten ”Kommunens
styrmodell”. Av rapporten framgår rekommendationen att ta fram ett samlat styrdokument som beskriver kommunens styrmodell.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja ett arbete med att se över ledningsfilosofin och styrmodellen för kommunen, KS § 219 2018-08-21.
I Budget och verksamhetsplan 2019-2021, KS § 183 2018-11-26, uppdrar kommunfullmäktige 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.
Kommunstyrelsen beslutar om aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell för
Timrå kommun, steg 1, KS § 64 2019-02-12. Beslutet är också en del av avrapporteringen av uppdrag i
budgetbeslutet 2019 enligt punkt 3 ovan. Av aktivitetsplanen framgår inriktning och utgångspunkter för
arbetet samt översiktlig tidplan som grund för uppdragets nästa steg; framtagande av förslag på ny
styrmodell för Timrå kommun.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Timrå kommuns styrmodell
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunens styrelser och nämnder
Kommunens förvaltningar
Kommunägda bolag och förbund
Kommunledningskontoret
Exp

/

2019
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§ 169

Reglemente för socialnämnden - Revidering

KS/2019:278
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av reglemente för socialnämnden, att gälla fr o m den 1 januari 2020.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har reviderat socialnämndens reglemente med överföring från kommunstyrelsens reglemente, i avsnitt ledningsfunktionen 1§, till socialnämndens reglemente, organisation inom
verksamhetsområdet 1§; Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd.
Revidering har även gjorts i socialnämndens reglemente där man under övergripande uppgifter 2§ tillfört ansvaret att fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten
samt sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen från kommunstyrelsens reglemente 2§.
Socialnämnden föreslår, den 22 maj 2019 §74, att ansvaret för områden integration och arbetsmarknad
ska överföras från kommunstyrelsen till socialnämnden. Verksamheten ligger i dagsläget redan i socialförvaltningen som funktion, ansvaret bärs dock av kommunstyrelsen. Förändringen har både verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Rent juridiskt finns inga hinder och många kommuner väljer i
dagsläget att föra samman dessa funktioner både verksamhetsmässigt och ansvarsmässigt under en och
samma nämnd.
Kommunledningskontoret anser att socialnämndens förslag ska godkännas men att det krävs regementsförändringar samt att förändringen anpassas utifrån verksamhets- och budgetår.
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 september 2019, att överföra ansvaret för arbetsmarknad och
integration från kommunstyrelsen till socialnämnden, som inriktning och utgångspunkt för budget och
verksamhetsplan 2020-2022. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till nya reglementen för
kommunstyrelsen och socialnämnden. Uppdra till budgetberedningen att beakta förändringen vid upprättandet av förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022. Förändringen ska genomföras från och
med 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Reglemente för socialnämnden
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
Exp

/

2019
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§ 170

Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering

KS/2019:279
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 1 januari 2020.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens reglemente och överfört ansvaret från
kommunstyrelsens reglemente i avsnitt ledningsfunktionen 1§, till socialnämnden, avsnitt Organisation
inom verksamhetsområdet 1§; Kommunstyrelsen är därutöver arbetslöshetsnämnd.
Revidering har även gjorts i kommunstyrelsens reglemente där man i Ledningsfunktionen 2§; överfört
ansvaret att fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten samt
sysselsättningsfrågor och åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen till socialnämndens reglemente under övergripande uppgifter 2§.
Socialnämnden föreslår, den 22 maj 2019 §74, att ansvaret för områden integration och arbetsmarknad
ska överföras från kommunstyrelsen till socialnämnden. Verksamheten ligger i dagsläget redan i socialförvaltningen som funktion, ansvaret bärs dock av kommunstyrelsen. Förändringen har både verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Rent juridiskt finns inga hinder och många kommuner väljer i
dagsläget att föra samman dessa funktioner både verksamhetsmässigt och ansvarsmässigt under en och
samma nämnd.
Kommunledningskontoret anser att socialnämndens förslag ska godkännas men att det krävs regementsförändringar samt att förändringen anpassas utifrån verksamhets- och budgetår.
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 september 2019, att överföra ansvaret för arbetsmarknad och
integration från kommunstyrelsen till socialnämnden, som inriktning och utgångspunkt för budget och
verksamhetsplan 2020-2022. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till nya reglementen för
kommunstyrelsen och socialnämnden. Uppdra till budgetberedningen att beakta förändringen vid upprättandet av förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022. Förändringen ska genomföras från och
med 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Exp

/

2019
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§ 171

Arbetsordning för kommunala tillgänlighets- och pensionärsrådet,
KTPR

KS/2019:335
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa arbetsordning för Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet.
2. Upphäva arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet, beslutad 2015-06-15 § 95.
3. Upphäva arbetsordning för kommunala pensionärsrådet, beslutad 2015-09-28 § 120.
4. Uppmana samtliga nämnder att utse ledamöter enligt ny arbetsordning.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i sin verksamhetsplan och budget för 2019-2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera kommunens olika rådsfunktioner, varav tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet är
två av dem. Utvärderingsuppdraget syftade bland annat till att se över om råden dels bidrar till att
uppnå syftet som formulerades när de skapades och i gällande arbetsordning, dels om de bidrar till att
nå Timrå kommuns vision 2025. Resultatet av utvärderingen och som det togs beslut om var att tillgänglighets och pensionärsrådet slås ihop för effektivisering och för att råden tillsammans får en större
helhetsbild.
Ärendets tidigare behandling
Beslut om ihopslagning av nämnda rådsfunktioner togs i kommunfullmäktige 2019-04-29 § 82.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-29 § 82
Ny arbetsordning kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet
Arbetsordning Kommunala pensionärsrådet
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Samtliga nämnder
Exp

/

2019
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§ 172

ServaNet Hembud, aktier
KS/2019:339

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Använda hembudsrätten för att köpa aktier i ServaNet AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärv av aktier efter Bergs kommuns avveckling.
3. Kommunstyrelsen delegeras beslutanderätt att säkerställa att nödvändiga ändringar genomförs i
ServaNet bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv till följd av bolagets ändrade ägarbild.
____
Björn Ter Bruggern (C) och Gunnar Grönberg (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av
jäv.
____
Ärendet
ServaNet AB ägs idag av kommunerna och energibolag i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Berg,
Ragunda och Strömsund. Vid årsskiftet 2018/2019 sålde Berg sitt fibernät till IP Only och kommer
följaktligen avveckla sitt ägande i ServaNet. Berg ägarandel i ServaNet uppgår till 2 procent. Enligt
hembudsklausulen i bolagets bolagsordning ska aktierna bjudas ut till övriga delägare. Timrå kommun
har då rätt att köpa aktier i proportion till sin ägarandel.
Strömsund och Ragunda kommuners verksamhet har ökat efter deras inträde i ServaNet. Detta innebär
att deras ägande borde vara större än idag. Både Ragunda och Strömsund har uttalat via styrelseprotokoll (2019-06-27 möte nr 4) att de inte önskar köpa fler aktier varefter andra delägare kan få köpa.
Enlig årsredovisning för 2018-12-31 uppgår substansvärdet för Bergs aktieinnehav till 625 000 kr, vilket
ger en indikation på den totala köpeskillingen.
Oavsett hur aktiefördelningen mellan ägarkommunerna ser ut efter Bergs utträde kommer ägarbilden i
ServaNet att ändras och nödvändiga justeringar måste göras i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal
och ägardirektiv. Enligt 5 kap 2 paragraf kommunallagen kan fullmäktige delegera beslutanderätten i ett
visst ärende eller viss grupp av ärenden, om det inte i kommunallagen eller annan författning anges att
ärendet ska avgöras av fullmäktige. Att delegera beslutanderätten vad det gäller justering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv får anses förenligt med kommunallagen då uppdraget är begränsat
till sitt omfång. Det finns således inget hinder för att kommunstyrelsen skulle få beslutsrätt att hantera
Bergs utträde ur ServaNet. Timrå kommun är en minoritetsägare med en ägarandel på 5 procent vilket
innebär att Sundsvall kommun som har en majoritetspost i bolaget kommer att vara en viktig faktor vid
förändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Protokoll styrelsemöte ServaNet 2019-06-27
Bilaga 2 Bolagsordning ServaNet
Bilaga 3 ServaNet Årsredovisning 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Servanet
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 173

Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom
(SD) - Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom
äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun

KS/2017:210
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
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 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden
fastställde ett yttrande med förslag om avslag till motionen. Kommunfullmäktige beslutade återremittera motionen till socialnämnden för att ge Tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig.
Tillgänglighetsrådet har lämnat protokoll samt yttrande, som uttrycker att inga direkta åtgärder behöver
göras, däremot framtida planeringar vid nya lokaler. Socialnämnden har beslutat föreslå avslag på motionen.
Ärendets tidigare behandling
KF 2017-09-25 § 140
SN 2018-04-27 § 58
KF 2018-09-24 § 125
SN 2019-04-17 § 56
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag SN 2019-04-17 § 56, svar på återremiss av motion
- Protokoll KTR 2018-12-11, med yttrande över motionen
- KF 2018-09-24 § 125, återremiss av motion
- SN 2018-04-27 § 58, svar på motion
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas
inom äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 174

Interpellation från Robert Thunfors (T) - Ska Räddningstjänsten sponsra
politiska partier?

KS/2019:255

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Thunfors (T) ställer i interpellation till ordförande i Medelpads
Räddningstjänstförbund Åke Nyhlén (S):
Anser Åke Nyhlén att Räddningstjänsten ska delta på partipolitiska evenemang?
Om inte, vilka åtgärder vidtar Åke Nyhlén och Räddningstjänstförbundet för att detta inte ska hända
igen?
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och hänvisar den till kommunstyrelsens
ordförande Stefan Dalin (S) för besvarande.
På sammanträdet yttrar sig Robert Thunfors (T) och Stefan Dalin (S) ytterligare.
Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

Justerandes sign
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Protokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 175

Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Henrik Sendelbch (KD)
KS/2019:359
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Henrik Sendelbach (KD) har i skrivelse, den 25 september 2019, avsagt sig kommunalt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning utsett Sven-Åke Jacobson (KD) som ledamot och Roger
Boork (KD) till ersättare i kommunfullmäktige t om den 14 oktober 2022.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Länsstyrelsens röstsammanräkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 176

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

KS/2019:362
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer.
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige.
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer.
Beslutsunderlag
Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 2, 2019
Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-09-25 § 110

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 177

KF-uppdrag
KS/2019:318
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
______
Ärendet
För kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat en sammanställning av
nuläget avseende kf-uppdrag.
Beslutsunderlag
KF-uppdrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-28

§ 178

Motionsredovisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Beteckning

Beskrivning

Datum

Organisation

KS/2017:210

Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) om att rullstolsanpassa
alla lokaler/ rum/ områden i Timrå kommun

2017-06-26

Socialnämnden

KS/2018:299

Motion från Folke Nyström (MP) och Elisabet Zemturis (MP) om inventering och restaurering av vattendrag i Timrå kommun

2018-07-17

Samhällsenheten

KS/2018:335

Motion från Gudrun Molander (L) -Ge äldre
möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende

2018-09-12

Socialnämnden

KS/2019:262

Motion från Robert Thunfors (T) och Björn
Hellquist (L) - Sänkning av 2:e vice ordförandes fasta arvode

2019-06-10

Arvodeskommittén

KS/2019:346

Motion från Björn Hellqvist (L) och Megan
Sandberg (L) om en genomgripande utredning av nämndernas ansvarsområden

2019-09-17

Kommunstyrelsen

KS/2019:348

Motion nr 4, från Per-Arne Frisk (S) - Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar över hela
kommunen

2019-09-18

Kultur- och tekniknämnden

KS/2019:349

Motion nr 5, från Per-Arne Frisk (S) - Fiber
till alla på samma villkor

2019-09-18

Kommunstyrelsen

KS/2019:350

Motion nr 7, från Per-Arne Frisk (S) - Komplett och öppen ekonomisk information ger
oss stärkt demokrati och ökat förtroendet
hos medborgarna

2019-09-18

Kommunstyrelsen

KS/2019:352

Motion nr 6, från Per-Arne Frisk (S) - Vi
prioriterar alltid kärnverksamheten och det
utan skattehöjning 2020-2022

2019-09-20

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

