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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-04

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus 10.00-10.10

Beslutande

Ewa Lindstrand (S), ordf
Stefan Dalin (S)
Johanna Bergsten (S)
Jan Norberg (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Niklas Edén (C)
Marcus Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Bengt Nilsson (S), ersättare
Lisbeth Eklund (S), ersättare
Henrik Sendelbach (KD), ersättare
Göran Ljungblom (M), ersättare

Utses att justera

Jan Norberg (S) och Niklas Edén (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret torsdag den 6 september 2018

Underskrifter

………………………………………………….
Ewa Lindstrand (S) , ordförande

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Jan Norberg (S), justerare

………………………………………………….
Niklas Edén (C), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt den
Anslaget nedtas den
2018-09-04
2018-09-06
2018-09-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Paragrafer
246-261

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

Ärenden till kommunstyrelsen 4 september 2018
Val av justerare, § 246
Fastställande av ärendelista, § 247
Svar på remiss förslag till direktiv för fortsatt översyn av den regionala kollektivtrafiken, § 248
Ansökan om planbesked för virkesterminal på fastigheten Torsboda 3:15, § 249
Yttrande över medborgarförslag - Erbjud tomter för bostäder med A-läge vid nyetablering av företag i
kommunen, § 250
Återrapportering av revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, § 251
Sammanträdesdagar 2019 kommunstyrelsen kommunfullmäktige, § 252
Politiska partiernas redovisning och granskning av partistöd 2017, § 253
Delegationsbeslut, § 254
200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018, §
255
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, § 256
Revisionsrapport Grundläggande granskning - AB Timråbo med svar, § 257
Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020, § 258
Medborgarförslag - Heltid i hemvården med svar , § 259
Medborgarförslag - Utbildning av socialsekreterare med svar, § 260
Anmälan av informationsärenden, § 261

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 246

Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Utse Jan Norberg (S) och Niklas Edén (C) att, tillsammans med ordförande, justera dagens
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 6 september 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 247

Fastställande av ärendelista

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
Ärendet
Fastställande av ärendelistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 248

Svar på remiss av direktiv för översynen av den regionala kollektivtrafiken
Dnr KS/2018:311

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
1. Godkänna förslaget till direktiv för översynen av den regionala kollektivtrafiken.
2. Godkänna att styrgruppen upphandlar ett externt stöd för det fortsatta arbetet med
organisering och kostnadsfördelning av den regionala kollektivtrafiken.
3. Godkänna att kostnaderna för det externa stödet fördelas mellan regionen och kommunerna (regionen betalar hälften och kommunerna tillsammans hälften fördelat utifrån fördelningsnyckel som basera på befolkningstal från andra halvåret 2017).
4. Begränsa upphandling av externt stöd till direktupphandlingsgränsen 2018 (maximalt
586 907 kronor).
5. Begränsa kostnaden för Timrå Kommun till maximalt 25 tkr och att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
6. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av regionen
och kommunerna i Västernorrland.
Ärendet
Regionens och kommunernas gemensamma arbete med översynen av den regionala kollektivtrafiken har gått in i en ny fas, varför några kommuner har framfört önskemål om att få ta
hem och förankra processen och innehållet i översynen genom att fatta beslut om nytt direktiv.
Under maj och juni 2018 behandlade regionen och samtliga kommuner styrgruppens förslag
till direktiv, utsåg politiker att ingå i styrgruppen samt tjänstemän att ingå i de två arbetsgrupperna.
På styrgruppsmötet den 26 juni 2018 bereddes regionens och kommunernas svar och styrgruppen har efter det formulerat ett förslag till direktiv, som regionen och kommunerna ska ta
ställning till.
Kommunledningskontoret har tagit del av förslaget och bedömer att det ligger i linje med det
som Timrå kommun tidigare krävt, både vad gäller en oberoende utredare för genomförandet
av översynen och att skatteväxlingen ska ingå i utredningen. Kostnaden för översynen har inte
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

budgeterats inom verksamheten kollektivtrafik och föreslås därför finanserias via kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda behov.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni (§ 191 2018) att godkänna uppdraget för översynenen av den kollektivtrafikens organisation och finansiering, med tillägget att utredningen skulle
inbegripa för- och nackdelar med en skatteväxling. Kommunen förordade även en extern projektledare för arbetet samt representation i styrgrupp och arbetsgrupp (Dnr KS/2018:201).
Beslutsunderlag
Missiv remiss av direktiv för översyn av den regionala kollektivtrafiken
Remiss av utkast till direktiv för översyn
Förslag till beslut remissvar från regionen
Fördelningsnyckel
Vision 2025
Protokollsutdrag till
region.vasternorrland@rvn.se, märkt med diarinummer 16LS5943 i ämnesraden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 249

Planbesked för Torsboda 3:15
Dnr KS/2018:263

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lämna ett positivt planbesked.
2. Uppdra till Miljö- och byggkontoret att påbörja planläggning.
3. Prioritera detaljplanen som nr 3 i prioriteringslistan enligt beslut i KS 2018-06-12.
Ärendet
Företaget SCA Skog AB vill på fastigheten Torsboda 3:15 pröva möjligheten att ändra alternativt ersätta detaljplan D180 med en ny detaljplan med syfte om anpassa den till befintliga förhållanden på platsen. På fastighetens norra del har SCA Skog AB meddelats tillstånd av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 2018-07-13 för en större virkesterminal. Vägen till
denna är tänkt att utgöras av befintlig väg in till området. Denna väg saknar stöd i den gällande detaljplanen D180 där planen istället visar på att en allmän lokalgata ska leda in området.
Förslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan för området, FÖP Söråker-Torsboda logistikcenter.
Miljö och byggkontoret bedömer att den gällande detaljplanen bör revideras för att anpassas
till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsens beslut.
En detaljplan väntas vara färdig för beslut under våren 2019.

Beslutsunderlag
Kart och bildbilaga
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö och byggkontoret
SCA Skog AB
Exp / 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 250

Yttrande över medborgarförslag - Erbjud tomter för bostäder med
A-läge vid nyetablering av företag i kommunen.
Dnr KS/2017:335

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå medborgarförslaget.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att Timrå Kommun ska erbjuda tomter
med A-läge för bostäder till nyckelpersoner vid nyetablering av företag i kommunen. Medborgarförslaget bifalles med motiveringen att det är i linje med Vision 2025 som säger att Timrå
Kommun ska vara det självklara valet för både företagande och inflyttning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår avslag på medborgarförslaget.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #1577
Minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges presidium, 171113, punkten 4.
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Näringslivskontoret
Kultur- och teknikförvaltningen
Miljö- och byggkontoret
Medborgare
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 251

Återrapportering KPMG revision - Granskning av kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete
Dnr KS/2017:354

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna Återrapportering KPMG revision - Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
2. Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på chefernas arbetssituation. Revisionsrapporten bedömer att Timrå
kommun inte följer gällande föreskrifter.
Revisionsrapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal åtgärder. Ett samlat
revisionssvar har behandlats vilket innefattar ett uppdrag till förvaltningen att genomföra revisionsrapportens rekommenderade åtgärder samt att återrapportera dessa senast i september
2018.
Beslutsunderlag
Återrapportering KPMG revision - Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.docx
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 252

Sammanträdesdagar 2019
Dnr KS/2018:307

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt
kommunledningskontorets förslag.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret
upprättat sammanträdesdagar för 2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Arbetet med att digitalisera ärendehanteringsprocessen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har resulterat i att vi kan effektivisera processen för ärendehanteringen i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Vi kommer därmed att flytta fram kommunstyrelsens sammanträden en vecka närmare kommunfullmäktiges sammanträden.
Denna effektivisering innebär att styrelser/nämnder kommer att ha ytterligare en vecka på sig
för att bereda ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2018
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 253

Politiska partiernas redovisning och granskning av partistöd
2017
Dnr KS/2018:150

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts för samtliga partier.
2. Alla partier, enligt representeration i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2019.
____
Ärendet
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2017 har använts. Till
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg
Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari-31 december och ges in till kommunfullmäktige senast den 30
juni året efter att stödet lämnats ut, 2 kap 11 § kommunallagen. Har redovisning och granskningsrapport
enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Redovisning partistöd (S)
Redovisning partistöd (L)
Redovisning partistöd (C)
Redovisning partistöd (KD)
Redovisning partistöd (SD)
Redovisning partistöd (T)
Redovisning partistöd (V)
Redovisning partistöd (MP)
Redovisning partistöd (M)
Protokollsutdrag till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-04

Kommunstyrelsen

§ 254

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Delegations paragraf

KS DEL/2018 § 45

Delegat

Kommunchef

KS DEL/2018 § 46

Kommunchef

KS DEL/2018 § 47

Kommunchef

KS DEL/2018 § 48

Upphandling/ITchef

Justerandes sign

Dokumentbeskrivning

Försäljning av värdepapper
Försäljning av värdepapper
Försäljning av värdepapper
Sekretessbeslut tagit på
delegation

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

KS/2018:86
KS/2018:86
KS/2018:86

KS/2018:306

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 255

200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i
kommunen betalas ut i augusti 2018
Dnr KS/2018:313

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka kommunernas möjlighet
att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett
slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. Medlen, som finns i ett nytt
ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl,
kommer betalas ut av Migrationsverket i augusti 2018. Då kommer Migrationsverket att betala
ut totalt 200 miljoner kronor.
Motsvarande ersättning betalades ut i december 2017 samt i februari 2018, då totalt 390 respektive 195 miljoner kronor fördelades mellan kommunerna på samma sätt.
Beslutsunderlag
Migrationsverkets skrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 256

Överenskommelse om kommunerna arbete med civilt försvar
Dnr KS/2018:312

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Varje år betalar MSB ut en ersättning till kommuner enligt 5 kap. 1 § lag om kommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap och civilt
försvar.

Beslutsunderlag
•

Cirkulär nr 18:24

•

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB, SKL)

•

Ersättning för krisberedskap och civilt försvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 257

Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo - Svar
Dnr KS/2018:59

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en grundläggande granskning
av AB Timråbo.
AB Timråbo har avgett yttrande till revisionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 8 maj 2018 § 137, beslutat att avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag, nedan.
Kommunledningskontoret delar revisorernas bedömningar om behov av översyn av ägardirektiv, att rutiner för intern kontroll utvecklas samt en förstärkt samverkan mellan kommun
och AB Timråbo för att tydliggöra bolaget del i arbetet med att bidra till att kommunens vision uppnås.
Kommunledningskontoret har för avsikt att under 2018 i samband bl a med arbetet med budget- och verksamhetsplan i samverkan med AB Timråbo återkoppla till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige med förslag som utvecklar målstyrningen och den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Svar från AB Timråbo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

17

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 258

Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020
Dnr KS/2018:315

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Regeringskansliet har översänt Agenda 2030, en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle.
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av
Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna
handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen. Med handlingsplanen avser regeringen att
underlätta för olika samhällsaktörers bidrag till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till den politik
som regeringen driver för hållbarhet.
Beslutsunderlag
Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 259

Medborgarförslag Heltidstjänst i hemvården för de som vill det
Dnr KS/2018:271

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om Heltid i hemvården.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden har i beslut, den 25 juni 2018 § 88, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Socialnämndens yttrande
Socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 260

Medborgarförslag Utbildning av socialsekreterare
Dnr KS/2018:272

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om regelbunden utbildning i hedersvåld/kultur.
Socialnämnden har i beslut, den 25 juni 2018 § 87, yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från socialnämnden
Protokoll från socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

§ 261

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet

Beteckning
KS/2018:13
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:15
KS/2018:15

KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:9
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15

Beskrivning
2018-05-17 Protokoll 4 MSVA
Protokoll stämma Midlanda Fastigheter AB
2018-05-09
Midlanda Fastigheter AB - Protokoll årsstämma 2018
BUN §75 Ändrat datum för septembernämnden
Ändrat datum för septembernämnden i BUN
Protokoll styrelsemöte nr 3, konstituerande
2018 Midlanda Fastigheter AB
Midlanda Fastigheter AB - Protokoll 2018-0509
Skrivelse Timrå LRF Grön Infrastruktur
bilaga 1, LRF Skrivelse för att uppmärksamma
Timrå kommun på aspekter kring regionala
handlingsplaner för Grön Infrastruktur

Typ
Protokoll
Protokoll

Datum
2018-06-01
2018-06-04

Beslutsbeteckning
Rubrik
Rubrik

Skrivelse

2018-06-04

Rubrik

Protokoll

2018-06-08

Rubrik

Tjänsteskrivelse
Protokoll

2018-06-08
2018-06-11

Rubrik
Rubrik

Skrivelse

2018-06-11

Rubrik

Skrivelse
Skrivelse

2018-06-15
2018-06-15

Rubrik
Rubrik

bilaga 2, LRFTimrå skrivelse gröninfrastruktur
Protokoll från Coompanion Västernorrlands
årsstämma
Coompanion protokoll 20180519 årsstämma
Överförmyndarnämnden skrivelse Protokollsutdrag
bilaga till Överförmyndarnämnden Protokoll
Budget 2019-2020
bilaga § 98 Överförmyndarnämnden Protokollsutdrag
Förbundsdirektionens sammanträdeprotokoll
2018-06-01
Bilaga 1 Moms att återsöka 2014-2016
Protokoll förbundsdirektionens sammanträde
2018-06-13
Protokoll förbundsdirektionens arbetsutskott
2018-06-05
Protokoll förbundsdirektionens arbetsutskott
2018-06-13
Information om momshantering rörande färdtjänst
DO:s beslut - "Tillsyn avseende Timrå kommuns arbete med aktiva åtgärder"

Karta
Skrivelse

2018-06-15
2018-06-20

Rubrik
rubrik

Protokoll
Skrivelse

2018-06-20
2018-06-21

rubrik
Rubrik

Förslag

2018-06-21

Rubrik

Protokoll

2018-06-21

Rubrik

Protokoll

2018-06-25

rubrik

Skrivelse
Protokoll

2018-06-28
2018-06-28

rubrik
rubrik

Protokoll

2018-06-28

rubrik

Protokoll

2018-06-28

rubrik

Skrivelse

2018-06-28

rubrik

Beslut

2018-07-03

Rubrik
Beslutet överlämnad till
socialförvaltningen
Kopia Andreaz Ström-

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

KS/2018:15

2018-09-04

2018-07-05

gren och Annica Bergvall
Rubrik

Skrivelse

2018-07-05

Kopia Hans Jonsson
Skrivelsen till BrittLouise Nyholm.
Rubrik

Beslut

2018-07-05

Kopia till Hans Jonsson.
Rubrik

2018-07-18

Kopia till Hans Jonsson
Kopia inlagd i ärende
Ks/2017:270 (avslutad)/mls.
rubrik

Beslut om ekonomiskt stöd till projekt för
organisation för föräldraskapsstöd

Beslut

KS/2018:15

Beslut om ekonomiskt stöd till marknadsföring
av Tobaksfri duo i Timrå kommun

KS/2018:15

Beslut - projektsstödansökan "Taste of North"

KS/2018:15

Länsstyrelsens beslut 201-5511-18 om valaffischering i samband med RKL-valet den 9/9

Beslut

KS/2018:15

Migrationsverket Missiv om tillfälligt stöd 7.12018-33413

Skrivelse

2018-08-16

KS/2018:15

Migrationsverkets Missiv till kommuner om
200 miljoner i tillfälligt stöd

Skrivelse

2018-08-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vbf till valnämnden och
till miljö och bygg/mls.
Skickat till Soc, Ewa
Lindstrand, BoU, Carina
Gode / ewg 16/8-18
Rubrik
Skickat till Ewa Lindstrand, BoU, soc, Carina Gode / ewg 16/818
Rubrik

