KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018
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Ajournering, § 39
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, § 42
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Fastställande av ärendelista, § 41
Fastställande av ärendelista, § 7
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Inriktning och planeringsförutsättningar 2019-2021 Timrå kommun, § 44
Interpellation till socialnämndens ordförande om LSS och funktionsnedsatta, § 36
J
Jämförelsetal för år 2016 Timrå kommun, § 17
K
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Delårsrapport per 2017-08-31, § 19
Kompletteringsbudget 2018 samt ombudgetering, § 43
L
Laglighetsprövning Interpellation från Krister Håkansson (V) Inspelning av samtal
kammarrättens beslut, § 34
M
Medborgarförslag – En lekplats för barn från 1 år och uppåt, kultur- och tekniknämndens beslut,
§ 27
Medborgarförslag – Gång- och cykelvägar, tillgänglighet och bra framkomlighet, kultur- och
tekniknämndens beslut, § 28
Medborgarförslag – upphöra med nattsläckning av gatubelysningen, kultur- och tekniknämndens
beslut, § 29
Medborgarförslag – Upphöra med nattsläckning av gatubelysningen, kultur- och tekniknämndens
beslut, § 30
Medborgarförslag Begränsning alternativt förbud mot privat användande av pyroteknik, § 46
Medborgarförslag Digitala anslagstavlor och slyröjning/gallring vid Y-et, kommunstyrelsens
beslut, § 20
Medborgarförslag Hållbar natur- och äventyrsturism i Timrå, kommunstyrelsens beslut, § 21
Medborgarförslag kultur- och hantverk vid Yet, kommunstyrelsens beslut, § 23
Medborgarförslag om att arbeta fram förmånligare busskort för elever i Arenaskolan, § 26
Medborgarförslag Ta ett inriktningsbeslut om att i upprustningsplanerna vid Y-et även ta med
intressant belysning, kultur- och tekniknämndens beslut, § 24
Medborgarförslag Tv-spel och soffor i uppehållsrummen, barn- och utbildningsnämndens beslut,
§ 25
Medborgarförslag Äventyr och upplevelser vid Y-et och deltat i Timrå, kommunstyrelsens beslut,
§ 22
Medelpads Räddningstjänstförbund Granskning av delårsrapport 2017-08-31, § 18
Midlanda Fastigheter och Midlanda Flygplats AB Aktieägartillskott och investeringsbelopp, § 10

Motion från Henrik Sendelbach (KD om hemtagningsteam – En trygg övergång från
sjukhusvistelse, § 37
Motion från sverigedemokraterna om att köpa in elektroniska luftrenare för förskolorna i Timrå
kommun, § 31
Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L), Björn Hellquist (L) och David Wallin (L) Ge
Timrå IK en social återbetalningsplan, § 16
Motionssvar – Motion från Marcus Molinder (SD) och Fredrik Bernblom (SD) om belysning på
Älvstrandens förskola, § 15
Motionssvar – Motion från Robert Thunfors (T) om alla partier i valnämnden, § 11
Motionssvar – Motion från Robert Thunfors (T) om avlasta rektorns administrativa börda, § 12
Motionssvar – Motion från Robert Thunfors (T) om möjlighet för kommunens anställda att göra
bruttolöneavdrag för sjukvårdskostnader, § 14
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Presentera motioner, interpellation och
budgetförslag på kommunens hemsida, § 13
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Personal och hälsobokslut 2017, § 48
R
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, revidering avseende tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, § 9
Revisionsrapport Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd med svar, § 32
Revisionsrapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, § 33
Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo, § 49
S
Sammanträdet öppnas, § 38
Svar på Interpellation - LSS och funktionsnedsatta i Timrå kommun, § 47
T
Taxa för trafik och parkering, § 45
Taxor och avgifter för 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund, § 8
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Val - Avsägelse av kommunalt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som
ordförande i barn- och utbildningsnämnden Krister Håkansson (V), § 53
Val – Entledigande av Maria Hellstrand (C) ersättare i kommunfullmäktige och fyllnadsval i
socialnämnden, § 35
Val – Fyllnadsval i miljö- och byggnadsnämnden efter Anita Hellstrand (C), § 54
Val - Fyllnadsval i valnämnden efter Heidi Jacobsen (V), § 52
Val - Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Maria Hellstrand (C), § 51
Val av justerare, § 40
Val av justerare, § 6
Vivsta skola försäljning, § 4
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Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2017, § 50

