
Kungörelse 1

Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder Måndag den 25 februari 2019 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk – kontakta tolkcentralen).

Föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Val av justerare

3 Fastställande av ärendelista

Beslutsärenden
4 Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun

5 Taxa för Hemsjukvård

6 Taxor och avgifter 2019 Medelpads Räddningstjänstförbund

7 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun

8 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering

9 Taxa för trafik och parkering

10 Styrningsregler Timrå kommun, ändring

11 Extern finansiering av Y-et - Redovisning av uppdrag KS/2018:317 punkt 15

12 Handlingsplan för budget i balans 2019-2021

13 Revidering av normer för föreningsbidrag med anledning av utredning av 
föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsatser

14 Budgetdirektiv 2020

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

16 Taxa för plan- och bygglagen, Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde

Motionssvar
17 Motionssvar - Motion från (T)  Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i 

Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg

18 Motionssvar – Motion från (KD) Kommunsammanslagning med Sundsvall

19 Motionssvar - Motion från Ingvar Smedjegård (C) Anläggande av en strandpark 
mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet

Interpellationer
20 Interpellation från Per-Arne Frisk (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande - 

ServaNet, Timrås lokala fiberleverantör
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Valärenden
21 Fyllnadsval som nämndeman till Sundsvalls Domsaga efter Chatrine Nordlund (L)

22 Fyllnadsval som nämndeman i Sundsvalls Domsaga efter Lennart Käll (S)

23 Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen

24 Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden

25 Inkallelseordning för ersättare i valnämnden

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

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

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 mandatperiod

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

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

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

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

33 Revisionsrapport Uppföljning IT-säkerhet och införande av dataskyddsförordningen

34 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018-08-31

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

36 Medborgarförslag - Badplatsen vid Hamstasjön

37 Medborgarförslag - Giftfri förskola enligt kemikalieinspektionen och 
upphandlingsenhetens råd

38 Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, för alla 

39 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet 
m fl i Timrå

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

41 Tertialrapport augusti 2018 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
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42 Kollektivtrafiken Västernorrland - Delårsrapport 2018-08-31

43 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 socialnämnden

44 Förordnande av begravningsombud i Timrå kommun

Timrå 2019-02-18

Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 18 februari 2019 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare


