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ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
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2018-05-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-05-09

Anslaget nedtas den
2018-05-31
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130-159

Annica Sjödin, kommunsekreterare
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Ärenden till kommunstyrelsen 8 maj 2018
Val av justerare, § 130
Fastställande av ärendelista, § 131
Remiss - Ökad styrning av myndigheters lokalisering, § 132
Cirkulär 18:10 PACTA - Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T, § 133
Projekt för hållbart arbetsliv – redovisning av uppdrag, § 134
Remiss - Revidering av Länsstrategi Mäns våld mot kvinnor 2017-2020, § 135
Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer i Västernorrland 2018-2021, § 136
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - AB Timråbo, § 137
Årsredovisningar 2017, förvaltade stiftelser, § 138
Avsiktsförklaring programmet Serverat för ett enklare restaurangföretagande, § 139
Vägledande råd och bestämmelser för besök inpassage och skalskydd kommunhuset, § 140
Vägledande råd och bestämmelser Studieledighet, § 141
Vägledande råd och bestämmelser om kränkningar och diskriminering, § 142
NHK Arena - Omfördelning av investeringsmedel 2018, § 143
Ekonomisk periodrapport per 31/3 inkl helårsprognos, § 144
Årsredovisning 2017, Timrå kommun, § 145
Årsredovisning 2017- Serva Net AB, § 146
Årsredovisning 2017 -Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, § 147
Årsredovisning 2017 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 148
Välfärdsbokslut 2017, § 149
Uppdrag om utredning avseende nämnders politiska sammansättning, arvoden och fullmäktiges sammanträdestider, § 150
Motionssvar - motion från Folke Nyström (MP) om en satsning på besöksnäringen genom
en upprustning av Y-et och skapande av ett naturrum i dess närhet, § 151
Motionssvar - motion från Lotta Borg (NT) och Robert Thunfors (NT) - Fria arbetskläder i
förskola och fritidshem för personalen
Delegationsbeslut, § 152
Uppdatering av Natura 2000-områden , § 153
Överklagat avgörande Mål nr P 5481-17, § 154
Detaljplan för nytt villaområde i Häre, Ljustorp, del av Fuske 3:11, § 155
Långtidsplan 2019-2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, § 156
Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR, § 157
Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, §158
Rubrikanmälan, § 159
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§ 130

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Maritza Villanueva Contreras (V) och Robert Thunfors (T) att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag den 9 maj
2018.
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§ 131

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.
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§ 132

Yttrande över departementspromemoria Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
Dnr KS/2018:82

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande över departementspromemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
enligt kommunledningskontorets förslag.
____
Ärendet
Finansdepartementet har skickat ut en promemoria med förslag till hur styrningen av myndigheternas lokalisering kan förstärkas med syftet att statliga myndigheter ska bedriva en verksamhet i flera delar av landet. Statliga myndigheter är skyldiga att yttra sig medan remitterade
kommuner ges möjlighet till att yttra sig.
Beslutsunderlag
Timrå kommuns yttrande Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Finansdepartementet
Exp

/

2018
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§ 133

Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
Dnr KS/2018:103

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av bilaga 1.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 18:10 föreslagit kommunen att anta TRAKT
T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av bilaga 1.
Beslutsunderlag
Cirkulär 18:10
Protokollsutdrag till
Löner
Exp

/

2018
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§ 134

Ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV
luftledning mellan Bergeforsen och Söråker
Dnr KS/2018:152

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt samhällsenhetens förslag.
____
Ärendet
E.ON Energidistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd
att fortsätta att använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en 4,7 km lång befintlig luftledning från Bergeforsen till Söråker. Kommunen är en obligatorisk remissinstans. Yttrande
ska lämnas till Ei senast den 4 juni. Av yttrandet ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser och om ledningen passerar nära skolor, förskolor och liknande verksamhet. Kommunen ska också redovisa om de skyddsåtgärder som
sökanden avser att vidta är tillräckliga.
Yttrandet har upprättats efter samråd med miljöenheten avseende hänsynsåtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Ärendet behandlades tidigare 2009 och 2010. Se KS, dnr 2009:280 och kommunstyrelsen beslut 2010-01-19, 2§.
Beslutsunderlag
• E.ON Energidistribution AB:s ansökan daterad 2018-01-24 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och kartbilaga.
• Samhällsenhetens förslag till yttrande daterad 2018-04-16.
Vision 2025 bifogas inte eftersom kommunen är obligatorisk remissinstans.
Protokollsutdrag till
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
Samhällsenheten
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 135

Projekt Hållbart arbetsliv - Redovisning av uppdrag
Dnr KS/2018:119

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens junisammanträde redovisa hur arbetet kring Hållbart arbetsliv ska bedrivas när projektet avslogs av Vinnova.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens augustisammanträde
ta fram en långsiktig plan för arbetet med att varaktigt minska sjukskrivningarna.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunledningskontoret att återkomma med en redovisning av hur resurser inom förvaltningens HR- och serviceenhet ska användas i projektet
Hållbart arbetsliv.
Med projektet hållbart arbetsliv vill HR-enheten hitta nya vägar mot god hälsa. I form av fyra
utvalda pilotenheter i kommunen ska etablerade och nya metoder prövas för att skapa rätt
förutsättningar för minskade sjuktal. Vid sidan om arbetet i de fyra piloterna, kommer projektet att fokusera på att stärka samverkan i rehabiliteringsprocessen. Målet är att främja en
snabbare återgång till arbete. Bristfälligt hanterade ärenden är mycket kostsamma och destruktiva för såväl drabbade som ansvariga chefer. Projektet kommer att utreda nya vägar och metoder för rehabiliteringsarbetet. I detta ingår utbildning och stöd till cheferna inom Timrå
kommun så att man tidigt kan identifiera signaler och riskfaktorer för sjukskrivning.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april att godkänna ansökan till Vinnova för medel till projektet Hållbart arbetsliv. Medfinansiera projektet Hållbart Arbetsliv under 2018 med 0,4 mkr
av kommunstyrelsens medel för oförutsedda medel. Uppdra till kommunledningskontoret att
tydligt redovisa hur interna HR-resurser ska delta i projektet för att underlätta implementeringen av projektets resultat. Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i maj 2018.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att stryka kommunledningskontorets förslag till beslut att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ewa Lindstrand (S) föreslår även att:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens junisammanträde redovisa hur arbetet kring Hållbart arbetsliv ska bedrivas när projektet avslogs av Vinnova.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens augustisammanträde
ta fram en långsiktig plan för arbetet med att varaktigt minska sjukskrivningarna.
Justerandes sign
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Övriga ledamöter bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Roller i projektet mot ett hållbart arbetsliv
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR-chef
Exp

/

2018
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§ 136

Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära
relationer i Västernorrland 2018-2021
Dnr KS/2017:45,KS/2018:110

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ställa sig bakom den reviderade länsstrategin.
2. Uppmana berörda aktörer, främst barn- och utbildning och socialtjänst, att i det fortsatta arbetet uppdatera redan upparbetade och befintliga rutiner och riktlinjer i enlighet med strategins mål och gällande lagstiftning.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna den reviderade strategin.
_____
Ärendet
Länsstyrelsen har översänt den reviderade regionala strategin avseende mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer för underskrift.
Socialnämnden har upparbetade och uppdaterade rutiner avseende möten med vuxna och
barn som utsatts för och bevittnat våld.
Barn- och utbildningsnämnden har, i samverkan med socialförvaltningen, tagit fram riktlinjer
och rutiner för att anmäla, upptäcka och arbeta med barn som far illa. Varje höst träffas socialförvaltningen och barn- och utbildning i syfte att lyfta rutinerna och aktualisera dessa. Samverkansmöten på förvaltningsledningsnivå för att hantera avvikelser mm genomförs regelbundet.
I förebyggande syfte har rådet för trygghet och hälsa, tillsammans med AB Timråbo, beslutat
att genomföra ”Huskurage” i samtliga bostadsområden där AB Timråbo står som hyresvärd.
Huskurage är en metod med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge
grannar verktyg att agera. Det är en primärpreventiv metod med direkt effekt för våld i nära
relation. En policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon
far illa.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har i beslut, den 31 mars 2014 § 29, antagit den myndighetsgemensamma strategin samt uppdragit till kommunstyrelsen ordförande att underteckna strategin.
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Beslutsunderlag
• Reviderad regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation.
• Kommunfullmäktiges protokoll, § 29/2014.
• Vision 2025.
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Exp

/

2018
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§ 137

Revisionsrapport Grundläggande granskning AB Timråbo
Dnr KS/2018:59

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.
____
Ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en grundläggande granskning
av AB Timråbo. Kommunledningskontoret avger yttrande utifrån respektive förslag från revisorerna sida:
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
Rapport grundläggande granskning, KPMG 2018-02-07
Vision 2025
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 138

Årsredovisning 2017, förvaltade stiftelser
Dnr KS/2018:50

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2017 för Per Bergmans donationsstiftelse,
August Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse.
2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna årsredovisningarna till revisorerna.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade
donationsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt
stiftelselagen. Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr.
De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är
Per Bergmans Donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är
bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättandeav årsredovisning, stiftelsen är
skyldig att föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning.
Årsredovisningen skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS 280/14. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor
Beslutsunderlag
Årsredovisningar för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs Skolstiftelse, Familjen
Bunsows hjälpstiftelse
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp / 2018
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§ 139

Avsiktsförklaring programmet Serverat för ett enklare restaurangföretagande
Dnr KS/2018:176

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ansluta till nationella programmet Serverat för ett enklare restaurangföretagande genom att
underteckna en avsiktsförklaring tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Bolagsverket och Tillväxtverket.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avsiktsförklaringen.
____
Ärendet
Timrå kommun arbetar med utveckling av digitala blanketter och e-tjänster. Ytterligare steg
tas för att införa innovativa och digitala lösningar, som ytterligare förenklar vardagen för
medborgare och företagare samt kommunens medarbetare.

En av dessa lösningar är Serverat, ett nationellt program som tagits fram av kommuner, myndigheter och övriga organisationer för ett enklare restaurangföretagande. Lösningen utgår från
företagarens problem- och behovsbild, samt erbjuder digitala tjänster som stöd. Exempel på
tjänster är tillgång till kvalitetssäkrad information om tillstånd samt en guide och checklista på
företagarportalen verksamt.se. Förenklade och standardiserade e-tjänster erbjuds med förifyllnad av företagsinformation för att minska uppgiftsbördan. Avsikten är också att integrera
tjänster till kommunens verksamhetssystem för obrutna flöden och en mer effektiv hantering.
Genom att skriva på en avsiktsförklaring och ansluta till programmet Serverat ges tillgång till
en nationell infrastruktur för standardiserade tjänster, utbyte av information och kunskapsutveckling som skapar mervärden för såväl företagare som förvaltning. Ett införande startar
med e-tjänsterna för Livsmedelsanmälan och Anmälan om försäljning och servering av folköl,
för att sedan kunna skalas upp till fler tjänster både inom restaurangbranschen och inom
andra branscher.
Att ansluta till Serverat och underteckna avsiktsförklaringen medför i dagsläget inga kostnader
utöver resurser som kommunen lägger ner för ett införande av tjänsterna. Från och med 2019
har Sveriges kommuner och Landsting aviserat att det kommer tas ut en årlig förvaltningsavgift motsvarande cirka 1 kr/invånare. Beslut har inte fattats i frågan.
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Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring från Sveriges Kommuner och Landsting
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret, kommunchef och verksamhetsutvecklare
Exp

/

2018
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§ 140

Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och
skalskydd kommunhuset
Dnr KS/2018:171

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset från och med 14 maj 2018.
2. Upphäva VROB fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-13 §191 från och med 14 maj
2018.
____
Ärendet
I Vision 2025 framgår att vi ska vara proffs på service. I den andan föreslås att öppna upp och
modernisera kommunhusets reception. Besökare ska känna sig välkomna när de kommer till
kommunhuset – oavsett ärende. Besökare ska inte behöva kommunicera genom en glasbarriär
och därför föreslås att stora delar av nuvarande glasruta tas bort. Glasrutan medför framför
allt att besökare måste höja rösten för att meddela sitt ärende. I vissa fall känns det nog vare
sig välkomnande eller som ett bra värdskap då andra besökare lätt kan höra vad som sägs. En
omvärldsanalys bland olika kommuner visar att receptionerna idag byggs att likna hotellreceptioner snarare än slutna enheter.
Vad gäller säkerhet så anammar förslaget Sundsvalls kommuns framgångsrika säkerhetspolicy
för dess helt öppna reception. Säkerhetspolicyn innebär att kommunens medarbetare och
politiker uppmuntras att passera via foajén och bidra till liv och rörelse. Det andra är att bemöta alla besökare med stor vänlighet och förståelse – oavsett ärende och personligt skick. Ett
vänligt mottagande tar effektivt udden av eventuell aggressivitet. Erfarenheten från Sundsvalls
kommun har visat att de hotfulla incidenter som tidigare inträffade flera gånger i veckan vid
socialtjänstens gamla reception (där personalen var instängda bakom glas) – nu reducerats till i
princip noll i den öppna receptionen.
Som komplement till öppenhet och vänlighet ska larmmöjligheterna förstärkas för receptionens personal. Möjligheten att åter igen passera genom receptionen kommer att innebära att vi
måste förstärka vårt skalskydd. Särskilt kommer att märkas att dörrarna på båda sidor om receptionen kommer att behöva öppnas med handkraft för att minimera möjligheten att någon
obehörig smiter in medan en dörr står öppen.
Ärendets tidigare behandling
VROB fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-13 §191
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Beslutsunderlag
Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd i kommunhuset.
Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset
KS_2017_97
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Ewa Brentel
Exp

/

2018
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§ 141

Vägledande råd och bestämmelser Studieledighet
Dnr KS/2018:173

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta Vägledande råd och bestämmelser Studieledighet med ändring att ta bort hela sammanfattningen som avser Regelverket för studieledighet Lag (1974:981) ”Lag om arbetstagares rätt
till ledighet för utbildning”.
____
Ärendet
I Vision 2025 framgår att vi ska ha motiverade medarbetare och att Timrå kommun stimulerar
till en hög grad av delaktighet och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare,
vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.
Vi förstärker i alla sammanhang eftersträvan att vara en attraktiv arbetsgivare, stimulerar till
kompetensutveckling och bidrar till kommunens kompetensförsörjning. Vidare skapas en
tydlighet och en enhetlighet, en arbetsgivare. Vi ser även att denna starkt bidrar till motiverade
medarbetare, bland annat genom att tydliggöra och skapa utrymme för kompetensutveckling
och att göra den anställde delaktig i detta.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) föreslår att ta bort hela sammanfattningen som avser Regelverket för
studieledighet Lag (1974:981) ”Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning”. Ewa
Lindstrand (S) ansluter sig till Tony Anderssons (M) förslag.
Ewa Lindstrand (S) föreslår även att ta bort datum att gälla från och 14 maj 2018.
Övriga ledamöter bifaller de båda förslagen.
Beslutsunderlag
Vägledande råd och bestämmelser Studieledighet
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR-chef
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 142

Vägledande råd och bestämmelser vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling
Dnr KS/2018:172

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta Vägledande råd och bestämmelser vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.
2. Upphäva VROB fastställt av kommunstyrelsen 2013-11-05 § 242.
Ärendet
I Vision 2025 står att vi inte ska acceptera mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), skärps
kraven på arbetsgivaren och vårt ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett
systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden på arbetsplatsen.
Ett viktigt område är just kränkande särbehandling. Målet är att inga medarbetare ska behöva
bli sjuka på grund av kränkande särbehandling på jobbet. Förslaget till nya vägledande råd
bestämmelser är utformade efter de nya föreskrifterna och syftar till att förtydliga hur dessa
ofta komplexa frågor ska hanteras inom kommunen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att ta bort datum att gälla från och med 14 maj 2018 i punkt 1 och
2.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Vägledande råd och bestämmelser vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.
Vägledande råd och bestämmelser om diskrimineringsgrunderna
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR-chef
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 143

NHK Arena - Omfördelning av investeringsmedel 2018
Dnr KS/2018:180

Beredningsförslag
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.
____
Ärendet
Med anledning av Timrå IK´s avancemang till SHL har Svenska Ishockeyförbundet besiktat
NHK Arena och kommit med krav på åtgärder som kräver investeringar.
Att lämna en detaljerad beskrivning på kostnader för en utökad säkerhet i samband med övergång till SHL är inte möjligt i dagsläget.
Nedan finns en kortfattad beskrivning på åtgärdspaketet:
• Flytt av bortasupporter läktare från Norra sidan till Södra sidan
• Ny ståplatsläktare byggs
• Ny toalettbyggnad byggs invändigt
• Nytt säkerhetsgaller och kastskydd samt staket runt ståplats
• Ny huvud entré för att klara visitationskraven
• Säkerställa domarentré samt omklädningsrum
• Säkerställa spelarentré
• Nya grindar o staket för att klara TV-produktionen
• Kylanläggningen måste säkerställas och slutbesiktas
• Nya säkerhetskrav på räckesskydd runt anläggningen
För att täcka ovanstående föreslår kultur- och tekniknämnden en omprioritering inom beviljad
investeringsbudget med totalt 3.000 tkr, fördelat på 2.500 tkr från Särskola och 500 tkr från
Förskola Söråker, till NHK Arena.
Om kommunfullmäktige ej beslutar omprioritera investeringsmedel blir det nödvändigt att ta
medel från kultur- och tekniknämndens pott för eftersatt underhåll. Detta leder i sin tur till att
styrtalet Genomförd andel av årets del av befintliga underhållsplaner kopplat till Kommunens
övergripande mål 5.4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar, ej nås.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Tony Andersson (M) föreslår att hyran ska regleras mot fastställd avskrivningstid.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 13.35-13.38.
Justerandes sign
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Övriga ledamöter ansluter sig till Tony Anderssons (M) förslag att hyran ska regleras mot fastställd avskrivningstid.
Beslutsunderlag
Befintligt hyresavtal Timrå IK
Protokollsutdrag KTN 180419 § 53
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018
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§ 144

Ekonomisk kvartalsrapport per 2018-03-31
med helårsprognos 2018
Dnr KS/2018:143

Beredningsförslag
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.
____
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Göran Ljungblom (M), Björn
Hellquist (L), Robert Thunfors (T) och Marcus Molinder (SD) till förmån för eget förslag.
____
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppmana socialnämnden och kultur- och tekniknämnden att påbörja åtgärder för att
klara budget för verksamhetsåret 2018.
2. Uppmana övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2018.
Ärendet
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-18 samt gjort
en prognos för helåret 2018. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars18 avviker från budget med -5,4 mnkr, bl a beroende på ökade kostnader inom socialnämnden
för placeringar av barn- och unga..
De av nämnderna avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2018 är sammantaget en prognostiserad negativ avvikelse mot budget med -25,3 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen snarast måste vidta åtgärder för
att prognostiserat resultat inte skall bli utfall. En konsekvens om prognostiserat resultat blir
utfall är att kommunen inte kommer att nå ett antal av de verksamhetsmål som finns för 2018.

Justerandes sign
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Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att
ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast augusti 2018.
Tony Andersson (M) föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att
ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast juni 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast augusti 2018.
Beslutsunderlag
Ekonomisk periodrapport per 2018-03-31
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 145

Årsredovisning 2017 Timrå kommun
Dnr KS/2018:56

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa årsredovisningen 2017 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning 2017.
____
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Upphäva kommunstyrelsens beslut § 104/2018.
______
Ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2017 för kommunen sammanställd redovisning(”kommunkoncernen”). Redovisningen ger en översiktlig information
om verksamhet och ekonomi. Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för
kommunen till 19,7 mnkr vilket är i paritet med föregående år. Från resultatet skall avräknas
realisationsvinst vid aktieförsäljning mm om 11,5 mnkr.
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2017. Kommunen uppnår helt eller delvis
nästan alla de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen
att god ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgår till 25,7 mnkr inkl inklusive bokslutsdispositioner och skatt.
Ärendets tidigare behandling
KS § 104/2018
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2018
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§ 146

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 Servanet AB
Dnr KS/2018:170

Beredningsförslag
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.
____
Ärendet
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Servanet AB år 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 147

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
2017 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Dnr KS/2018:168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsredovisningen.
2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för
beslut om ansvarsfrihet.
____
Björn Hellquist (L) och Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av
jäv.
____
Ärendet
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna har, den 9 april
2018, tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018
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§ 148

Årsrapport 2017 - Överförmyndarnämnden Mitt
Dnr KS/2018:44

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsrapport 2017.
2. Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt årsrapport för 2017.
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 149

Välfärdsbokslut 2017
Dnr KS/2018:179

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna välfärdsbokslut 2017.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 174 om antagande av folkhälsoprogram för
2016-2019. Kommunledningskontoret har upprättat redovisning av åtgärder vidtagna inom
ramen för programmet som ett välfärdsbokslut
Beslutsunderlag
Välfärdsbokslut 2017
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 150

Uppdrag om utredning av nämnders politiska sammansättning,
arvoden och kommunfullmäktiges sammanträdestider
Dnr KS/2017:182

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2018.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, upprättat
redovisning av utredning av nämnders politiska sammansättning, arvoden och kommunfullmäktiges
sammanträdestider för beslut i kommunfullmäktige i juni 2018.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium har noterat att det finns synpunkter och förändringsförslag vad gäller
antalet ledamöter med ersättare i nämnderna, arvodesregler inkluderat ersättarnas ersättning och när
fullmäktige ska sammanträda (på kvällstid eller dagtid). Presidiet vill därför föreslå att kommunstyrelsen samlat utreder frågan och presenterar slutsatserna.
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan på presidieträff 2017-04-12 och uppdragit till kommunchefen att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i juni 2017.
Kommunfullmäktige har, den 12 juni 2017 § 91, beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning av den politiska organisationen.
Kommunfullmäktige har i beslut, den 2017-10-30 § 151, uppdragit till kommunstyrelsen att
utreda sammansättningen av antal ledamöter och ersättare i nämnderna, arvodesregler, ersättarnas ersättning och kommunfullmäktiges sammanträdestider. Redovisa utredningen med
förslag till nya regler och riktlinjer för nästa mandatperiod till kommunfullmäktige i juni 2018.
Kommunfullmäktiges presidium har, den 17april 2018, föreslagit kommunfullmäktige
besluta:
1. Hänskjuta frågan till kommunfullmäktiges nya ledamöter om kommunfullmäktige ska
sammanträda på dagtid eller kvällstid men ambitionen är att beslutet ska fattas inför år
2020.
2. Närvarande ersättare som inte tjänstgör ska ha rätt till full ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, likvärdig en ordinarie ledamot. Kostnaden beräknas till 160 000 kronor/år.
Justerandes sign
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3. Arvodesersättningen ändras till 900 kronor/sammanträde till ordinarie ledamöter
samt 450 kronor/sammanträde till icke tjänstgörande ersättare. Arvodesersättningen
kommer att gälla mandatperioden 2019-2022 utan uppräkning. Arvodet för justering
av protokoll, konferenser och utbildningar blir 450 kronor. Kostnaden beräknas till
350 000 kronor/år.
4. Bibehålla samma antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder som nuvarande.
5. Den totala kostnaden 510 000 kronor för år 2019 överlämnas till budgetberedningen.
6. Om punkterna 2 och 3 bifalles uppdra till kommunstyrelsen att revidera rese- och ersättningsreglementet för antagande i kommunfullmäktige, från och med den 1 januari
2019.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2018.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Utredning
Minnesanteckningar presidieträffen
Minnesanteckningar presidiekonferens
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 151

Motionssvar - motion från miljöpartiet en satsning på besöksnäringen genom en upprustning av Y:et och skapande av ett naturrum i dess närhet
Dnr KS/2015:233

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Ärendet
För att utveckla besöksnäringen och därmed tillväxten i kommunen föreslår miljöpartiet att en
inventering av sevärdheter ska göras i kommunen; att en upprustning av Y:et genomförs; att
ett naturrum skapas i Y:ets omedelbara närhet; att en turistinformation med servering samordnas med naturrummet; att turistinformationen får i uppdrag att samordna marknadsföringen av besöksnäringens utbud i kommunen.
Kommunledningskontorets näringslivskontor i samarbete med kultur- och teknikförvaltningen har granskat förslaget och jämfört det med redan beslutade initiativ och ställningstaganden.
Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2018 tagit ställning till om Y:et ska upprustas
samt hur platsen kring Y:et ska utvecklas för att främja besöksnäringen. Med hänvisning till
det ställningstagandet föreslår kommunledningskontoret avslag på motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har uppdragit till Kultur- och tekniknämnden samt till kommunstyrelsen
att svara på motionen (KF 2016-03-29 §60). Kommunledningskontoret har samordnat sitt
svar med kultur- och teknikförvaltningen. Då kommunstyrelsen är ansvarig för besöksnäring
och destinationsutveckling avges ett samlat svar från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har även behandlat frågan samlat i en genomförandeutredning för att
utveckla platsen kring Y:et (2016-06-13 § 193).
Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2018–2020
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Folke Nyström (MP)
Miljöpartiet
Exp

/

2018
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§ 152

Motionssvar - Motion från Timråpartiet Fria arbetskläder i förskola och fritidshem för personalen
Dnr KS/2016:59

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.
____
Ärendet
Timråpartiet har inkommit motion gällande fria arbetskläder i förskola och fritidshem för den
personal som arbetar inom de aktuella verksamheterna.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden, har i beslut den 27 april 2016 § 65, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att frågan ska avgöras på facklig nivå, mellan
arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren.
Efter samverkan med de fackliga representanterna Lärarförbundet och kommunal, den 14
november 2017, beslutades att köpa in arbetskläder till personal inom förskolan. Det finns i
samarbete med Sundsvalls kommun ett upphandlat företag, Grolls, som säljer arbetskläder,
vilket möjliggör inköp utan upphandling. Alla parter är överens om att prioritera ytterkläder.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut, 2017-04-27 § 65, om att avslå motionen med motiveringen att frågan ska avgöras på facklig nivå och detta är gjort så anser
kommunledningskontoret att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att bifalla motionen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Motion
BUN beslut 2017-04-27
Protokollsutdrag till
Timråpartiet
BUN
Exp

/

2018
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Kommunstyrelsen

§ 153

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

Delegations paragraf

Delegat

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

KS DEL 2018 § 6

Kommunchef

Köp och försäljning av
värdepapper enligt bifogade avräkningsnoter

KS/2018:86

KS DEL/2018 § 13

Kommunchefen

Fullmakt att företräda
Timrå kommun fastighetsreglering berörande Böle
1:260; Böle 1:261; Böle
1:262; Böle 1:263.

KS/2017:59

KS DEL/2018 § 14

Kommunchef

TF kommunchef 28 mars
till den 31 mars 2018

KS/2018:149

KS DEL/2018 § 15

Kommunchef

Avtal TF ekonomichef

KS/2018:51

KS DEL/2018 § 16

Kommunchef

Förvaltningschef Kulturoch teknikförvaltningen:
Upprättande av anställningsavtal och chefsavtal

KS/2018:156

KS DEL/2018 § 17

Upphandlings-/IT-chef

Avtal gällande elarbeten
via delegation

KS/2018:155

KS DEL/2018 § 18

Kommunchef

Förvaltningschef socialförvaltningen Upprättande
av chefsavtal

KS/2017:5

KS DEL/2018 § 19

Kommunchef

Ekonomichef kommunledningskontoret: upprättande av anställningsavtal
och chefsavtal

KS/2018:158

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 154

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden - anmälan av lämnade
synpunkter
Dnr KS/2018:154

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Länsstyrelsen har begärt in synpunkter på en uppdatering av informationen för åtta Natura
2000-områden inom kommunen. Uppdateringen är av mindre omfattning och utgörs främst
av vissa ändrade formuleringar och uppgifter om förekomst av vissa arter inom respektive
område. I skrivelsen till länsstyrelsen föreslås bland annat att planerna så långt som möjligt
bör ges en enhetlig struktur.
Begäran om synpunkter inkom till kommunen den 3 april och svar ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 27 april.
Beslutsunderlag
Upprättad skrivelse, daterad 2018-04-18

Justerandes sign
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§ 155

Detaljplan för nytt villaområde i Häre, Ljustorp för del av fastigheten Fuske 3:11 i Timrå kommun - Dom
Dnr KS/2018:161

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Svea Hovrätt Mark- och miljödomstolen har, den 9 april 2018, meddelat dom i rubr ärende.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har, den 28 november 2016 § 182, beslutat att anta detaljplan för Häre
Ljustorp för del av Fuske 3:11 i Timrå kommun, vilket senare blev överklagat.
Beslutsunderlag
Dom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 156

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - Långtidsplan
2019-2021
Dnr KS/2018:169

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____

Ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har, den 28 mars 2018, fastställt långtidsplan
för 2019-2021.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har, den 6 februari 2018 § 45, begärt justering av tidsplanen till 2019 vad
gäller inkludering av Pluslinjen (linje 630) i SÄKO:s bokningssystem samt godkänt remissförslaget till kollektivtrafikmyndighetens långtidsplan 2019-2021.

Beslutsunderlag
Långtidsplan
Vision 2025
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 157

Information om dataskyddsförordningen, GDPR
Dnr KS/2018:166

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Den 25 maj 2018 börjar den nya förordningen för dataskydd att gälla i Sverige och hela EU.
Den nya förordningen som kallas GDPR ska ersätta den tidigare PUL, Personuppgiftslagen.
Förordningen innebär att alla registreringar av personuppgifter som görs inom kommunen
måste anmälas. Det gäller personuppgifter både i system och skrivna på papper. Till personuppgifter räknas allt som går att koppla till en fysiskt levande person, direkt eller indirekt.
Förutom namn, adress, personnummer, också ex; IP-adresser, GPS-slingor, mobilnummer, epostadresser, fastighetsbeteckning, diarienummer, omdömen, bilder och ljud mm.
Det är Nämnderna och styrelser som har ansvaret för att lagstiftningen följs. Delegation är
inte möjligt. Ansvaret kan exempelvis vara; ”allt” som anställda ”hittar på”, hur personuppgiftsbiträden hanterar kommunens personuppgifter, vad andra skriver, tex i sociala medier,
osv.
Kommuner är också skyldiga att ha ett dataskyddsombud. Därför togs beslutet för ett år sedan att utse ett sådant tillsammans med Ånge och Sundsvall. Ombudet sitter fysiskt placerad
hos Räddningstjänsten Medelpad och uppgifterna är tex; informera, ge råd, övervaka efterlevnad, samarbeta med tillsynsmyndigheten.
Kommunens dataskyddssamordnare har under 1,5 år sammanställt och förberett det arbete
som krävdes, som registerförteckning på alla behandlingar och upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och konsulter. Där kommunen inte kan åberopa sina behandlingar
på laglig grund, avtal, allmänt intresse eller myndighetsutövning, måste ett skriftligt samtycke
alltid finnas.
Vad händer om förordningen inte följs? I första hans varning, reprimand, föreläggande. Det
kan också dömas skadestånd till de registrerade och höga sanktioner/böter (10 miljoner euro).
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 158

Revisionsrapport - svar revisionsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete
Dnr KS/2017:354

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen har godkänt svaret på rubr revisionsrapport och uppdragit till kommunledningskontoret att vidta åtgärder enligt svaret och återkomma till kommunstyrelsen med en
samlad rapport om genomförandet senast i september 2018.
Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och
tekniknämnden har inkommit med svar på revisionens rekommendationer.
Ärendets tidigare behandling
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska systematiskt arbetsmiljöarbete
med fokus på chefernas arbetssituation. Revisionsrapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal åtgärder.
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

§ 159

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret.
Protokoll/Minnesanteckningar
Sundsvalls kommun – Överförmyndarkontoret – 2018-02-16
Mitt Sverige Vatten & Avfall AB – 2018-01-31
Mitt Sverige Vatten & Avfall AB – 2018-02-22—23
Mitt Sverige Vatten & Avfall AB – 2018-04-10
Timrå kommuns revisorer – 2018-02-07
Midlanda Fastigheter AB – 2018-01-25
Midlanda Fastigheter AB – 2018-02-22
Länsstyrelsen – 2017-12-05
Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-10-06
AB Timråbo – 2018-03-19
Timrå Vatten AB – 2018-02-22—23
Din Tur (förbundsdirektionen) – 2017-12-15
Din Tur (förbundsdirektionens au) – 2018-03-16
Din Tur (förbundsdirektionen) – 2018-03-28
Sundsvall Timrå Airport – 2018-04-19
Barn och utbildningsnämnden
Inställt sammanträde den 14 mars
Intresseföreningen Norrtåg
Kallelse till årsstämma
Bolagsverket
Midlanda Centrum AB – anmälan till registret över verkliga huvudmän
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:8 – fullmäktiges val av revisorer
Sammanträdesplan för 2019
Socialförvaltningen
Reviderad dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2018
ServaNet AB
Kallelse till årsstämma
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening
Kallelse till årsstämma
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Brev till kommunstyrelsen, miljö och byggnadsnämnden i alla kommuner i Västernorrlands
län
Mitt Sverige Vatten & Avfall AB
Kallelse till årsstämma
Midlanda Fastigheter AB
Kallelse till årsstämma
Gräsrotsimperiet
Gräsrotsbrev 2 – 2018
Gräsrotsbrev 2 B - 2018
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