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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges 
sammanträde måndag den 27 maj 2019 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas
____________________________________________________________________

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

Ärende nr 3  Fastställande av ärendelista
___________________________________________________________________

Ärende nr 4  Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med 
helårsprognos 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera 
åtgärder till kommunstyrelsen i augusti.

3. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att spara minst 1 500 000.- under 2019.

___________________________________________________________________

Ärende nr 5  Ombudgetering kapitalkostnader 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna ombudgetering av kapitalkostnader.
__________________________________________________________________
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Ärende nr 6  Utökad borgen för AB Timråbo

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld(proprieborgen) upp till ett 
totalt högst lånebelopp på 500 000 000 kronor med därpå löpande ränta och 
kostnader gällande låneförpliktelser i AB Timråbo. Totalt högsta lånebelopp ska 
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. En borgensavgift om 0,4 % 
på utnyttjat borgensutrymme per 31 december året före gäller för kommunens 
åtagande.

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 178 .
______________________________________________________________________________

Ärende nr 7  Projekt Pandora - inriktningsbeslut nya brandstationer i 
Timrå och Sundsvall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1.En samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora - ska vidareutvecklas inom 
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, tillsammans med Medelpads 
Räddningstjänstförbund och övriga samverkande organisationer. Modellen ska ses i 
ett länsperspektiv

2. Ställa sig bakom arbetet med att Medelpads Räddningstjänstförbund för sin 
verksamhet får tillgång till nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete 
ska inledas med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora
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3. Uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i avsiktsförklaring fatta 
beslut om fortsatt deltagande i projektet, både när det gäller samverkansmodell och 
lokalsamarbete,

4. Samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för ökad trygghet och 
säkerhet, både när det gäller effektiva insatser – från mindre vardagshändelser till 
större samhällsstörningar – och ett verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska 
även omfatta stärkande arbete inom krisberedskap och civilt försvar

5. Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för Sundsvalls, Timrå och Ånge 
kommuner samordna vidareutveckling av samverkansmodellen

6. Samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att organisationerna som 
arbetar med den ser modellen som en angelägenhet för hela Västernorrland att 
vidareutveckla,
att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer gemensam fråga

7. Projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras i enlighet 
med projekt Pandoras förslag till inriktning för lokalsamarbete

8. Projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras avseende 
Medelpads Räddningstjänstförbunds lokalbehov

9. Projektering av nya lokaler i Timrå ska genomföras av kultur- och tekniknämnden 
avseende Timrå kommuns lokalbehov i enlighet med kommunens beslut om 
deltagande

10. Projektering av nya lokaler i Timrå kan genomföras avseende övriga i Pandora 
samverkande organisationers lokalbehov i enlighet med respektive organisations 
beslut om deltagande

11. Kultur- och tekniknämnden projekterar nya lokaler i Timrå eller komma överens 
med extern part att genomföra projekteringen. Om Timrå kommun överlåter till extern 
part att genomföra projekteringen ska kommunen förbereda för och stödja arbetet 
med denna,
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12. Genomföra projektering av nya lokaler i Timrå eller komma överens med extern 
part att genomföra projekteringen. Om Timrå kommun överlåter till extern part att 
genomföra projekteringen ska kommunen förbereda för och stödja arbetet med denna

13. Timrå kommun ansvarar, inom ramen för projektering, för att ansökan görs hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, angående erhållande av statliga 
bidrag. Möjligheten till statliga bidrag avser i första hand nya lokaler i Sundsvall och 
Timrå. Sundsvalls och Timrå kommuner har detta ansvar även om kommunerna har 
överlåtit till extern part att genomföra projektering för nya lokaler i Sundsvall eller 
Timrå

14. Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med projekteringarna av 
nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden

15. Projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska följas av 
investeringsbeslut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett åtagande av Sundsvalls 
eller Timrå kommuner om hyra av extern parts lokaler eller en delegation till 
Medelpads Räddningstjänstförbund att teckna ett sådant åtagande

16. Lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till samnyttjande av lokaler 
över de organisatoriska gränserna. Ett samarbete som ger förutsättningar både för 
effektivt användande av lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika 
verksamhetsområden

17. Inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden – inom 
ramen för projekt Pandora - är färdigställda år 2023. Nya lokaler för andra 
samverkande organisationer i Pandora än de som framgår av ovanstående 
beslutspunkter, kan komma att färdigställas senare.
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18. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut, i de delar det är 
gemensamt gällande, fattas av Sundsvalls och Ånges kommuner.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 8   Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2018 Midlanda Centrum

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum AB följer revisionens 

förslag och -fastställer resultat- och balansräkning.

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2018.

______________________________________________________________________________

Ärende nr 9    Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2018 Wifsta Water AB

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta Water AB följer revisionens förslag 

och -fastställer resultat- och balansräkning.

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2018.

Ärende nr 10    Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2018 Servanet AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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1. Kommunens ombud till årsstämman i Servanet AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning.

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2018.

_________________________________________________________________

Ärende nr 11    Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2018 Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län

Kommunfullmäktige beslutar:
Bevilja Kollektivtrafikmyndigheten och de enskilda förtroendevalda i 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
____________________________________________________________________________

Ärende nr 12     Årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport 2018 intresseföreningen Norrtåg

Kommunfullmäktige beslutar:
Bevilja Intresseföreningen Norrtåg och de enskilda förtroendevalda i Norrtåg 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

___________________________________________________________________

Ärende nr 13   Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark 
till näringsliv

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta prismodellen för försäljning av mark till näringsliv som ny taxa att gälla 

från 1 juni 2019 för nya ärenden.

2. Från 1 oktober 2019 upphäva gällande tomttaxa för industrimark i Timrå 
kommun, fastställd av KF 2017-11-27 §168.
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3. För redan påbörjade mark-och tomtaffärer gäller den av KF 2017-11-27 §168 
fastställda tomttaxan.

______________________________________________________________________________

Ärende nr 14   Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område (1998:808)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) med 

tillhörande taxebilaga 1 och 2, att gälla fr o m 2019-07-01.

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 91, Taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och dåvarande strålskyddslagen 
(1988:220), fr o m 2019-07-01.

_______________________________________________________________________________

Ärende nr 15  Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), at gälla fr.o.m. 2019-

07-01.

2. Upphäva taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) fr.o.m. 2019-07-01.
_______________________________________________________________________________
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Ärende nr 16   Taxa för lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta taxan för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), att gälla fr o 

m 2019-07-01.

2. Upphäva taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) fr o m 2019-07-01.
________________________________________________________________________________

Ärende nr 17   Motionssvar - Motion från Marcus Molinder SD - 
Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom 
äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 18   Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) - Ge 
äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen. 
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 19  Interpellation från Monica Persson (T) - Hur arbetar 
Timrå kommun med sexuella trakasserier?
____________________________________________________________________

Ärende nr 20   Val - Entledigande av kommunfullmäktigeledamot 
Chatrine Nordlund (L) samt begäran om fortsatt uppdrag som 
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ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av 
mandatperioden, efter utflytt från kommunen

Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Med entledigande av Chatrine Nordlund (L), överlämna ärendet till 
länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Chatrine Nordlund(L).

2. Avslå begäran från Chatrine Nordlund (L) om fortsatt uppdrag som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstoden av mandatperioden, efter 
utflytt från kommunen, fr o m 1 juni 2019.

_______________________________________________________________________________

Ärende nr 21   Revisionsrapport " Granskning av bokslut och 
årsredovisning"

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 22   Revisionsrapport - "Grundläggande granskning" - barn- 
och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 23   Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - 
socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________
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Ärende nr 24  Revisionsrapport "Grundläggande granskning" – kultur- 
och tekniknämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 25   Motionsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 26   Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 1 2019

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 27   Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 4 2018

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_____________________________________________________________


