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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges 
sammanträde måndag den 29 oktober 2018 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Björn Hellquist (L), 
som har att tjänstgöra till dess valen av ordförande och vice ordförande har förrättats
____________________________________________________________________

Ärende nr 2 Anmälan: Interims ordförande att tjänstgöra intill dess val av ordförande 
i kommunfullmäktige förrättats
____________________________________________________________________

Ärende nr 3   Anteckning av närvarande 
____________________________________________________________________

Ärende nr 4   Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera 
protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen
____________________________________________________________________

Ärende nr 5  Fastställande av ärendelista
___________________________________________________________________

Ärende nr 6  Val av ordförande kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15 - 2022-10-
14 

Kommunfullmäktige beslutar:

Utse Jan-Christer Jonsson (S) till ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-2022-10-14. 
______________________________________________________________________________

Ärende nr 7  Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-
2022-10-14 

Kommunfullmäktige beslutar:

Utse Johanna Bergsten (S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-2022-10-
14. 
______________________________________________________________________________

Ärende nr 8  Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-
2022-10-14 

Kommunfullmäktige beslutar:

Utse Anita Hellstrand (C) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15-2022-10-
14. 
__________________________________________________________________
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Ärende nr 9  Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden 2018-10-15-2022-10-14 

Kommunfullmäktige beslutar:

Utse nedanstående ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2018-10-15 – 
2022-10-14.

Ledamöter          Ersättare
Jan-Christer Jonsson (S)          Mari Eliasson (S)
Johanna Bergsten (S)     Lars-Erik Byström (S)
Heidi Jacobsen (V)     Stig Lappen Svedin (V)
Tony Andersson (M)     Zofia Henriksson (M)
Björn Hellquist (L)          Chatrine Nordlund (L)
Robert Thunfors (T)     Lotta Borg (T)
Henrik Sendelbach (KD)     Sven-Åke Jacobsson (KD)
Anita Hellstrand (C)                           Björn ter Bruggen (C)
(SD) (SD)

__________________________________________________________________

Ärende nr 10   Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 
2018-10-15-2022-10-14 

Kommunfullmäktige beslutar:

1.Utse Jan-Christer Jonsson (S) som ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, att tjänstgöra 
den tid för vilken denne blivit vald till ledamot.

2.Utse Tony Andersson (M) som vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, att tjänstgöra 
den tid för vilken denne blivit vald till ledamot.
_______________________________________________________________________________
______
Ärende nr 11  Delårsrapport med prognos 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna delårsbokslutet.
2. Uppdra till socialnämnden att snarast inkomma med en uppföljning av handlingsplan som 

innehåller effekter i tid och pengar samt anger när aktiviteterna är klara.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för besparing för att nå en balanserad 

budget för kommande mandatperiod för återrapport på kommunstyrelsen i november 
2018.

4. Ge kommunchef och ekonomichef närvarorätt vid socialnämndens sammanträden 2018.
_______________________________________________________________________________
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Ärende nr 12   Kommunal skattesats för år 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun fastställs till 22:64 per skattekrona för år 2019.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 13  Antagande av ny kommuntäckande översiktsplan, ÖP 
2035

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Anta Översiktsplan 2035 som ny gällande kommunövergripande översiktsplan.

2. Upphäva Översiktsplan 90, antagen 1990-11-12.

3. Följande fördjupade översiktsplaner förklaras aktuella och vara en del av
   Översiktsplan 2035:
   - Fördjupad översiktsplan för Söråker – Torsboda logistikcenter, antagen 2009-06-15, 
   - Vindkraftsplan, tematiskt tillägg, antagen 2010-04-26, 

4. Följande fördjupade översiktsplaner förklaras inaktuella och upphävs:
- Fördjupad översiktsplan för Åstön, antagen 2002-04-29,
- Fördjupad översiktsplan för Söråker Strandstaden, antagen 1997-04-14,
- Fördjupad översiktsplan för Indalsälvens delta, antagen 1990-02-12,
- Fördjupad översiktsplan för Vivsta, antagen, 1987-09-21,

5. Den nya översiktsplanen också utgör kommunens plan för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS,

6. I samband med ovanstående beslut förklara Översiktsplan 2035 för Timrå kommun som aktuell 
för mandatperioden 2019 – 2022.

7. Ge samhällsenheten i uppdrag att ta fram förslag på prioriterad genomförandeplan till våren 2019 
så att denna kan behandlas i budgetarbetet för år 2020.  

_________________________________________________________________

Ärende nr 14   Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar i fråga om 
föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken – 
deponierna Lagfors Bredsjöån, Högland och Vivsta

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå miljö- och byggnadsnämndens begäran.
____________________________________________________________________________

Ärende nr 15   Uppdrag om utredning av nämnders politiska 
sammansättning, arvoden och kommunfullmäktiges 
sammanträdestider

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna redovisningen av utredningen.

_______________________________________________________________________________
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Ärende nr 16   Bildande av ny bussorganisation
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 § 98, Bildande av ny bussgodsorganisation i 
de fyra nordligaste länen.

2. Avvakta med att godkänna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förslag till förvärv av  aktierna för Bussgods Västerbotten AB med tillhörande förslag till 
köpeskilling, borgensåtagande och aktieägartillskott.

3. Uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) att 
återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys och en konsekvensanalys för Bussgods 
i Norr AB senast 2019-06-30.

_______________________________________________________________________________

MOTIONSSVAR 
_____________________________________________________________

Ärende nr 17   Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) - En scen 
för alla på torget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen. 
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 18    Motionssvar - Motion från Henrik Sendelbach (KD), 
Hemtagningsteam - en trygg övergång från sjukhusvistelse, yttrande 
från Socialnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen. 
___________________________________________________________________
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VALÄRENDEN
____________________________________________________________________

Ärende nr 19    Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Göran Ljungblom 
(M) 

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med entledigande av Göran Ljungblom (M), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran 

om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter Göran Ljungblom (M). 

2. Utse Oskar Andersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden to m den 31 
december 2018.

3. Utse Håkan Svensson (M) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden t o m 
den 31 december 2018.

4. Utse Markus Sjöström (M) som ny ledamot och Oskar Andersson (M) som ny ersättare i 
kultur- och tekniknämnden för tiden to m den 31 december 2018.

5. Utse Håkan Svensson (M) som ny ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden t o 
m den 31 december 2018.

____________________________________________________________________

ANMÄLNINGSÄRENDEN
____________________________________________________________________

Ärende nr 20    Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 21   Medborgarförslag – Solliga –svar 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
___________________________________________________________________

Ärende nr 22   Medborgarförslag - Förändring av bygglovsprocessen för 
etablering av tillfälliga kontor, baracker m.m. på byggarbetsplatser - svar

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____________________________________________________________________
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Ärende nr 23   Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 från socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 24   Motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende 

Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 25   Motionsredovisning   

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________


