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Fax: 060-16 31 05 bg 350-7993

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges 
sammanträde måndag den 11 juni 2018 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas
____________________________________________________________________

Ärende nr 2 Val av justerare 
____________________________________________________________________

Ärende nr 3   Fastställande av ärendelista 
____________________________________________________________________

Ärende nr 4  Ekonomisk kvartalsrapport per 2018-03-31 med helårsprognos

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

2. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att vidta åtgärder för att klara budget och 
återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen senast i augusti 2018.

3. Uppdra till Socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder 
till kommunstyrelsen senast i augusti 2018.

4. Uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till hur underskottet inom 
finansförvaltningen ska hanteras med återrapport till kommunstyrelsen i juni.

____________________________________________________________________

Ärende nr 5  Årsredovisning 2017 Timrå kommun  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa årsredovisningen 2017 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god ekonomisk 
hushållning 2017.
_____________________________________________________________

Ärende nr 6  Revisionsberättelse 2017

Kommunfullmäktige beslutar:

Godkänna revisionsberättelsen.
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Ärende nr 7  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017.
______________________________________________________________________________

Ärende nr 8  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017.
__________________________________________________________________

Ärende nr 9   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och 
tekniknämnden

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
__________________________________________________________________

Ärende nr 10   Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
_____________________________________________________________________________

Ärende nr 11  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
___________________________________________________________________
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Ärende nr 12   Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
2017 Servanet AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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 
2017.

_______________________________________________________________________________

Ärende nr 13  Överförmyndarnämnden Mitt – Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige beslutar:

Bevilja Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i Överförmyndarnämnden 
ansvarsfrihet för verksamheten år 2017. 
_________________________________________________________________

Ärende nr 14   Årsredovisning 2017 Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrlands län 

Kommunfullmäktige beslutar:

Bevilja Kollektivtrafikmyndigheten och de enskilda förtroendevalda i Kollektivtrafikmyndigheten 
ansvarsfrihet för verksamheten år 2017. 

____________________________________________________________________________

Ärende nr 15   NHK Arena – Omfördelning av investeringsmedel 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Omprioritera beviljade investeringsmedel 2018 med totalt 3.000 tkr, fördelat på 2.500 tkr 
från Särskola och 500 tkr från Förskola Söråker, till NHK Arena.

2. Hyran ska regleras mot fastställd avskrivningstid.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 16   Välfärdsbokslut 2017 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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Godkänna välfärdsbokslut 2017.
_______________________________________________________________________________

MOTIONSSVAR 
____________________________________________________________________

Ärende nr 17    Motionssvar – Motion från Timråpartiet Fria arbetskläder i 
förskola och fritidshem för personalen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 18    Motionssvar – Motion från Miljöpartiet En satsning på 
besöksnäringen genom en upprustning av Y:et och skapande av ett naturrum i 
dess närhet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
___________________________________________________________________

VALÄRENDEN 
____________________________________________________________________

Ärende nr 19    Avsägelse av förtroendeuppdrag – kommunal revisor Jan-Erik 
Sjöström (KD)

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen.

2. Utse Viktor Bengtson (KD) som ny kommunal revisor för tiden t o m den 31 december 
2018.

___________________________________________________________________

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
____________________________________________________________________

Ärende nr 20    Årsredovisning 2017 Förvaltade stiftelser  

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 21    Revisionsrapport – Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete med svar 
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Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
_______________________________________________________________________________

Ärende nr 22   Revisionsrapport – Grundläggande granskning AB Timråbo 
med svar 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
___________________________________________________________________

Ärende nr 23   Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning  
med svar 

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____________________________________________________________________

Ärende nr 24    Motion från Anita Hellstrand (C) En scen för alla på torget

Kommunfullmäktige beslutar:
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande.


