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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges 
sammanträde måndag den 25 februari 2019 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas
____________________________________________________________________

Ärende nr 2   Val av tre ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera 
protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen
____________________________________________________________________

Ärende nr 3  Fastställande av ärendelista
___________________________________________________________________

Ärende nr 4  Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun 

 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.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 5   Taxa för hemsjukvård 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa Taxa för hemsjukvård som tillägg till nuvarande vård- och omsorgstaxa inom Timrå 
kommun.

- Månadsavgift för insatser i hemsjukvården höjs till 350 kronor per månad. Avgiften samordnas 
med avgifter för hemvårdsinsatser inom nivån för maximal kostnad. 

- Besök/utprovningstillfälle från arbetsterapeut och/eller sjukgymnast avgiftsbeläggs med 200 
kronor per utprovningstillfälle/förskrivning, dock maximalt en avgift per månad. 

- Förskrivning av intyg genom legitimerad personal inom hemsjukvården avgiftsbeläggs med 200 
kronor per tillfälle.

- LSS-berättigade medborgare omfattas av avgifter för hemsjukvård.
- Medborgare som erhåller socialpsykiatriska insatser genom Socialtjänsten är avgiftsbefriade.

______________________________________________________________________________

Ärende nr 6  Taxor och avgifter 2019 Medelpads Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna av Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt 
beräkningsgrund  PKV(prisindex för kommunal verksamhet samt myndighetsföreskrift från 
MSB.
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2. Fastställa taxa för år 2019 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 
mars 2019.

_________________________________________________________________

Ärende nr 7  Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:

Upphäva beslutet 2012-11-26 § 155 om Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun.
__________________________________________________________________

Ärende nr 8   Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 9  Taxa för trafik och parkering 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa att tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal 
trafikföreskrift ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m 2019-03-
01 samt att lägga till felparkeringsavgifter enligt beslut i KF 2005-10-31 § 72.  
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 10   Styrningsregler Timrå kommun, ändring 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ändra styrningsreglerna så att periodrapporter för 2019 avlämnas avseende kvartal 1 och delårsrapport 
8 månader. Dessa rapporter ska också innehålla en helårsprognos samt en måluppföljning. 
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 11   Extern finansiering av Y-et – Redovisning av uppdrag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Pröva möjligheterna till bidrag för renovering av Y:et via en ansökan om 
byggnadsminnesförklaring hos Länsstyrelsen.

2. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att initiera ansökan hos Länsstyrelsen och ansvara för 
ärendet.

3. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att återkomma med en ekonomisk och 
verksamhetsmässig analys till kommunfullmäktige för beslut om byggnadsminnesförklaring i 
anslutning till länsstyrelsens beslutsprocess.

_________________________________________________________________
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Ärende nr 12   Handlingsplan för budget i balans 2019-2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna informationen om handlingsplanen.

2. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa godkända omställningskostnader för nämnderna på 
kommunstyrelsens budget för finansförvaltning.

_______________________________________________________________________________

Ärende nr 13   Revidering av normer för föreningsbidrag med anledning 
av utredning av föreningsbidrag och policy för 
marknadsföringsinsatser
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Revidera Normer för föreningsbidrag.
____________________________________________________________________________

Ärende nr 14  Budgetdirektiv 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa budgetdirektiv 2020 med preliminär tilldelning av skattemedel, i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt fastställa datum för nämndernas budgetarbete enligt 
tidplan.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 15   Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 16  Taxa för plan- och bygglagen, miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Anta Plan- och bygglagstaxa samt handläggningskostnad för strandskyddsdispens för Timrå kommun. 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-03-01.
_______________________________________________________________________________
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Motionssvar
_____________________________________________________________ 

Ärende nr 17    Motionssvar - Motion från (T)  Utred möjligheten till att 
skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen.
___________________________________________________________________

Ärende nr 18    Motionssvar – Motion från (KD) 
Kommunsammanslagning med Sundsvall 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 19   Motionssvar - Motion från Ingvar Smedjegård (C) om 
anläggande av en strandpark mellan Timrå Järnvägsstation och 
Varvskapellet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen.
_____________________________________________________________

Interpellationer 
____________________________________________________________

Ärende nr 20   Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande - ServaNet, Timrås lokala fiberleverantör 
_____________________________________________________________

Valärenden
____________________________________________________________

Ärende nr 21  Fyllnadsval som nämndeman till Sundsvalls Domsaga 

Kommunfullmäktige beslutar:
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Utse Gun Stefansson (L) till ny nämndeman till Sundsvalls Domsaga för tiden t o m 2019-12-31.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 22    Fyllnadsval som nämndeman till Sundsvalls Domsaga

Kommunfullmäktige beslutar:

Utse Viktoria Hammarström (S) till ny nämndeman till Sundsvalls Domsaga för tiden t o m 2019-12-
31.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 23   Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________

Ärende nr 24   Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden
____________________________________________________________________

Ärende nr 25   Inkallelseordning för ersättare i valnämnden
____________________________________________________________________

Ärende nr 26   Val av ordförande och vice ordförande i Midlanda Centrum AB för 
tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande i
styrelsen för Midlanda Centrum AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma
året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande
mandatperiod.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 27 Val av ombud till kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för 
tiden 2019-01-01-2022-12-31

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1.  För tiden 2019-01-01-2022-12-31 utse följande ombud till kommunförbundet Västernorrland.

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-12-05 § 217.

Ledamöter Ersättare
Mari Eliasson (S) Bengt Nilsson (S)
Lars-Erik Byström (S) Jeanette Nordin (S)
Fredrik Bernblom (SD) Ulf Lindholm (SD)
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______________________________________________________________________________

Ärende nr 28   Val av ledamöter och ersättare i kommunförbundet 
Västernorrland för tiden fr o m ordinarie årsstämma året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har 
ägt rum, nästkommande

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:

För tiden fr o m ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige
har ägt rum till ordinarie årsstämma året efter det år då allmänna val till
kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod utse Stefan Dalin
(S), och Tony Andersson (M) till ledamöter i styrelsen i Kommunförbundet Västernorrland
samt Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) ersättare för samma period.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 29 - Val - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Barry Cotz (SD) 

1. Med entledigande av Barry Cotz  (SD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Barry Cotz (SD).

2. Uppdra till sverigedemokraterna att nominera ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

_____________________________________________________________________

Ärende nr 30  Motion från Per-Arne Frisk (S) om att Timrå kommun förbjuder 
fattigdom 

Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 31   Motion från Per-Arne Frisk (S) om effektivare motionsbehandling 

Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 32    Motion från Per-Arne Frisk (S)  Förenkla politikernas vardag och ge 
dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
_______________________________________________________________________
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Ärende nr 33   Revisionsrapport Uppföljning IT-säkerhet och införande av 
dataskyddsförordningen 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 34   Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018-08-31

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____________________________________________________________________

Ärende nr 35   Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg från Bergeforsen till 
Lögdö 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 36   Medborgarförslag – Badplatsen vid Hamstasjön

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 37 Medborgarförslag - Giftfri förskola enligt kemikalieinspektionen och 
upphandlingsenhetens råd 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 38   Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, 
för alla - Kultur- och tekniknämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
______________________________________________________________________

Ärende nr 39   Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av 
föreningslivet, näringslivet m fl i Timrå – Kultur- och tekniknämndens beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
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Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 40   Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport 
2018-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 41   Tertialrapport augusti 2018 Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________

Ärende nr 42   Kollektivtrafiken Västernorrland – Delårsrapport 2018-08-31

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 43    Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____________________________________________________________________

Ärende nr 44 Förordnande av begravningsombud 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

 


