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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 13:30-14:10 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Björn Könberg (S), ersättare 
Annika Söderberg (S), ersättare 
Lisbeth Eklund (S), ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare deltar via zoom 
Oskar Andersson (M), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 
 

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 6 oktober 2021  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Anslaget uppsatt den 
2021-10-06 

Anslaget nedtas den 
2021-10-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§292-§332 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 5 oktober 
 
Sammanträdet öppnas, § 292 
Anteckna närvarande, § 293 
Mötets former och genomförande, § 294 
Utse justerare, § 295 
Fastställa ärendelista, § 296 
Tomträttsavtal avseende Vivstamon 1-28, § 297 
Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Torsboda 1:2 m.fl, § 298 
Antagande av detaljplan för ny brandstation, § 299 
Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen, § 300 
Intern kontroll - Delegationsbeslut - uppföljning KS/Kommunledningskontoret, § 301 
Återrapport åtgärder efter utvärdering av kommunens krishantering Covid -19, § 302 
Heltidsresan -Socialnämndens svar på återremiss, § 303 
Delårsrapport 2021 med helårsprognos, § 304 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Återkalla alla uppdrag i styrelse/nämnder och 
kommunfullmäktiges presidium, § 305 
Motionssvar - Motion alla partier i valnämnden, § 306 
Medborgarförslag utläggning av valsedlar - Valnämndens beslut, § 307 
Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid  Atterberg på simhallen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 308 
Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anslutning till Fagerstranden - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 309 
Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola - 
Kultur- och tekniknämndens beslut, § 310 
Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs herrgård - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 311 
Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 312 
Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att uppmuntra till löpning och 
cykling - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 313 
Information om inriktning kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022, § 314 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2021, § 315 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 316 
Fortsatt medfinansiering av Bizmaker i Bryggprojekt Smart samverkan 2022, § 317 
Näringslivskontoret informerar om besöksnäringssommaren 2021, § 318 
Slutrapport - Ringar på Vattnet, § 319 
Återrapport medfinansiering Leader, § 320 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning – Timråbo, § 321 
Sundsvall Timrå Airport – lägesbeskrivning, § 322 
Multiberedskapsflygplats, § 323 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - Barn- och utbildningsnämndens svar, § 
324 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - Socialnämndens svar, § 325 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021, § 326 
Delårsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå, § 327 
Information om internationell studie till förtroendevalda inom kommun och region, § 328 
Samverkansprojekt Hållbar kompetensförsörjning, § 329 
Trygghetsskapande åtgärder - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län § 330 
Anmälan av delegationsbeslut, § 331 
Anmälan av informationsärenden, § 332 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 292 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 293 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 294 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 6 oktober 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 296 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 297 
Tomträttsavtal avseende Vivstamon 1-28 
KS/2021:367 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Teckna avtal om tomträttsupplåtelse avseende Vivstamon 1:28. 
____ 
 
Ärendet 
I samband med att ett antal fastigheter med tomträttsavtal överläts till Timrå Invest AB under 2020 
uppdagades brister i formalia i det ursprungliga avtalet för Vivstamon 1:28 från 1982. Det ursprungliga 
tomträttsavtalet från 1982 med tillägg från 1996 har därför ej skrivits in i fastighetsregistret. 
 
För att läka bristerna har ett nytt tomträttsavtal upprättats. Vid dialog med tomträttsinnehavaren har 
förslag till friköp lagts fram. Tomträttshavaren har avböjt att förvärva fastigheten. 
 
Oberoende värdering har gjorts och överenskommen tomträttsavgäld utgör 46 500 kr/år. Enligt 
tidigare avtal uppgick tomträttsavgälden till ca 33 200 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till tomträttsavtal 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 298 
Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Torsboda 1:2 m.fl 
KS/2021:342 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Detaljplanen för Torsboda 1:2 m.fl kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
____ 
 
Ärendet 
För detaljplaner som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om planen 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen sker genom en identifiering av 
omständigheter som visar på betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter sker ett samråd med 
Länsstyrelsen angående utredningen, slutligen ska ett beslut fattas av kommunen för att avgöra frågan. 
 
För rubricerad detaljplan har en utredning genomförts som påvisar på att detaljplanen kan innebära 
betydande miljöpåverkan. Detta framförallt utifrån frågan hur grundvatten och dagvatten kommer att 
påverkas av de markförändringar som krävs för att skapa en plan yta i området. Vidare behöver det 
också klargöras huruvida miljökvalitetsnormerna för vatten kan komma att påverkas av planförslaget. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen som delar uppfattningen om att detaljplanen kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 
En strategisk miljöbedömning för detaljplanen behöver därför upprättas. Det är en process som sker 
parallellt med planprocessen.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om planbesked KS 2021-08-21 § 256 
 
Beslutsunderlag 
Utredning av betydande miljöpåverkan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299 
Antagande av detaljplan för ny brandstation 
KS/2020:360 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta detaljplan. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt planbesked för området 2020-02-14. Ärendet har hanterats 
via ett standardförfarande med samråd och granskning. Syftet med detaljplanen har varit att skapa 
förutsättningar för en ny brandstation. Planen möjliggör även för skola och andra verksamheter, till 
exempel inom vård, vilka kan skapa mervärden tillsammans med ändamålet  
Samråd pågick under perioden 2021-02-15 till 2021-03-08. Under samrådet inkom det synpunkter i 
huvudsak om den närliggande vattentäkten, dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer för vatten och 
övningsområde. Synpunkterna besvarades i en samrådsredogörelse och föranledde vissa justeringar i 
planbeskrivningen samt framtagande av en dagvattenutredning.  
  
Granskning av detaljplanen har skett under perioden 2021-08-30 till 2021-09-20. Under granskningen 
har det inkommit synpunkter om riksintresset för vattenförekomsten som finns beläget delvis inom 
planområdet, dagvattenutredningen samt val av placering av brandstationen. Länsstyrelsen erinrar mot 
detaljplanen. Efter dialog med länsstyrelsen har planhandlingarna kompletterats utifrån deras 
synpunkter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om positivt planbesked 2020-04-11 §69 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling  
Plankarta  
Vision 2025 
Timrå Brandstation Dagvattenutredning 210930 
PM geoteknik miljöteknik 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300 
Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen 
KS/2021:385 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna kommunstyrelsens delårsrapport 2021. 
 

2. Godkänna analysen av den ökade arbetslösheten och notera att ökningen har avtagit efter 
fyramånadersrapporten. 

 
3. Godkänna vidtagna åtgärder för att hantera avvikelser i fyramånaders– och delårsrapporten i 

och med vidtagna insatser för att lyckas med stor energiintensiv etablering med många nya 
arbetstillfällen. 

____ 
 
Ärendet 
Uppföljning vid delårsrapporten visar att Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till stor del till 
inriktningsmål och uppdrag, men med avvikelser inom inriktningsmålen ”Fler i arbete” och ”Växande 
kunskaper och färdigheter genom hela livet”.  
En stor utmaning är en hög arbetslösheten, men rapporten konstaterar att den negativa utvecklingen 
har vänt från fyramånadersrapporten och minskar, men i lägre takt än i riket och länet. De insatser som 
gjorts har inte varit tillräckliga för att vända trenden. Som åtgärd för detta samverkar nu kommunerna i 
Sundsvallsregionen samt Sollefteå kring att attrahera en energiintensiv etablering i Timrå. 
För Kommunstyrelsens ansvarsområden som helhet redovisas för perioden januari-augusti en positiv 
budgetavvikelse om 2,6 miljoner kronor för bolag och förbund, samt 4,6 miljoner kronor för 
Kommunledningskontorets kärn- och stödverksamheter. Den främsta förklaringen bakom överskottet 
är återbetalning för framför allt minskat resande med kollektivtrafik och särskild persontrafik under år 
2020 på grund av pandemin.  
Vid årets slut beräknas en större del av överskottet kvarstå, med en årsprognos om 2,6 miljoner kronor 
för bolag och förbund samt 1,7 miljoner kronor för kommunledningskontorets stöd- och 
kärnverksamheter. Sammantaget väntas ett överskott om 4,3 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichef 
Controller Sara Semeraro 
Redovisningsansvarig Hans Jonsson 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301 
Intern kontroll - Delegationsbeslut - uppföljning 
KS/Kommunledningskontoret 
KS/2021:372 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt internkontrollplanen för 2021 ska kommunledningskontoret även göra en internkontroll som 
handlar om hur kommunstyrelsens delegationsordning används och fungerar avseende beslut fattade på 
delegation. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska återrapporteras till delegerande 
nämnd, kommunstyrelsen.  
 
Vi har noterat att utifrån att en ny organisation på kommunledningskontoret ses över ser vi ett behov 
av att kommunstyrelsens delegationsordning revideras utifrån en den nya organisationen. Därmed 
föreslås att uppdra till kommunledningskontoret att revidera delegationsordningen så att den 
överensstämmer med den nya organisationen. 
 
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2020. 
 
Uppföljning av intern kontroll 2020 
 
Vilka beslut har du fattat på delegation under de två kontrollperioderna jan - mars 2020 och okt 
– december 2020 i Lex? 
Det finns inga iakttagna brister under de granskade perioderna. Delegationer har fattats av de beslut 
som avses fattas enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
 
Har du fattat delegationsbeslut utanför Lex? Om ja: hur har du anmält de besluten till KS? 
Det finns inga iakttagna brister under de granskade perioderna. Kommunledningskontoret noterar att 
delegaterna använder sig av dokumentet Anvisningar för beredning av ärenden och som hanteras i Lex 
och att det är endast verkställighetsbeslut som hanteras utanför Lex.  
 
Är det något som du skulle vilja förbättra i arbetsordningen med att återrapportera beslut till 
KS? 
Man noterar att det inte framgår om beslut är tagna på delegation eller vidaredelegation.  
Man tycker även att det inte alltid framgår vilken delegationspunkt i delegationsordningen som beslutet 
är baserat på.  
Det är svårt att söka ut och matcha tagna beslut med anmälan till sammanträde.  
Det kan finnas ett lättare sätt att rapportera delegationsbeslut. 
I övrigt inga iakttagna brister. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan  
Vision 2025 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302 
Återrapport åtgärder efter utvärdering av kommunens krishantering 
Covid -19 
KS/2020:301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna åtgärderna som är redovisade i återrapporten. 
 

2. Förklara ärendet avslutat.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-01-05 att godkänna den samlade utvärderingen 
av det interna krisledningsarbetet med Covid -19. Kommunstyrelsen beslutade även om fem 
tilläggsuppdrag som ska återrapporteras. 
Kommunledningsgruppen har gemensamt sammanställt det arbete som skett i förvaltningarna och ger 
en gemensam återrapport för samtliga fem uppdrag.  Kultur och tekniknämnden har även lämnat ett 
separat svar kring hur lagerhållning av förbrukningsmaterial kan ske (KTN 2021:483). 
Alla fem uppdrag är antingen genomförda eller planerade och kommer att åtgärdas så snart det 
resursmässigt är möjligt, dock senast under 2022.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2021-01-05 § 8 (KS 2020:301). 
  
Beslutsunderlag 
PM rapport åtgärder efter utvärdering av kommunens krishantering Covid -19. 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303 
Heltidsresan -Socialnämndens svar på återremiss 
KS/2021:165 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återremittera ärendet med uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen 
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i uppdrag 
till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för 
omvandling av tjänster från deltid till heltid. 
 
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och Kommunal 
gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov samt tre 
alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan. 
 
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som 
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett 
kostnadsperspektiv.  
 
Socialnämnden har beslutat föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre 
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig 
projektorganisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till Socialnämnden för att återkomma med en 
beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget. 
 
Projektgruppen för Heltidsresan har lämnat en beskrivning som godkänts av Socialnämnden. 
Beskrivningen visar att det inte finns någon möjlighet att avsätta de nödvändiga medlen för att 
genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av införandealternativen man 
skulle välja. I övrigt hänvisas till Socialnämndens tidigare beslut samt förstudien. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår att återremittera ärendet med uppdraget att återkomma 
med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) och Stig Svedins (V) föreslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2021-04-06 § 133 
Beslutsunderlag 
SN 2021-09-14 § 122 
SN tjänsteskrivelse 2021-08-26, innehållande beskrivning från projektgruppen 
SN 2021-03-16 § 33 
Förstudie Heltidsresan 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Barn- och Utbildningsnämnden 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 304 
Delårsrapport 2021 med helårsprognos 
KS/2021:151 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Godkänna delårsrapporten för Timrå kommun. 
 

2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans, redovisa effekt av 
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunfullmäktige i mars 2022. 

 
3. Lägga nämndernas delårsrapporter till handlingarna. 

____ 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna socialnämndens sammanställning på 12,7 mnkr och prognos på 18 mnkr för covid-
kostnader för 2021. 

 
2. Godkänna socialnämndens analys av avvikelser för delåret 2021. 

 
3. Godkänna socialnämndens åtgärder för att bidra till en budget i balans 2021. 

 
4. Socialnämnden ska på kommunstyrelsens möte i februari 2022 redovisa vilka åtgärder den vidtagit 

för att få en budget i balans. 
____ 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har i samverkan med förvaltningsorganisationen upprättat delårsrapport enligt 
lagens(LKBR) krav. Delårsrapporten är uppställd enligt anvisningar från RKR med beaktande av den 
styrmodell kommunen arbetar med från och med 2021.  Den samlade bedömningen från kommunstyrelsen 
är att målet om god ekonomisk hushållning kommer att nås för år 2021, även beaktat tilläggsanslag för 
socialnämnden på 27,7 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2021 uppgår till plus 55,9 mnkr (65,3 mnkr ifjol) jämfört 
med plus 22,7 mnkr i budget.  
Helårsprognosen visar (exklusive eventuell budgetjustering för socialnämnden) på ett överskott jämfört med 
helårsbudget med plus 14,0 mnkr (+4,8 mnkr i budget) och det ekonomiska resultatet för kommunen 
prognostiseras till plus 18,8 mnkr.  
Uppföljning av kommunala mål i verksamhetsplan indikerar att kommunen på årsbasis har goda 
förutsättningar nå målvärden, ett antal mål ej analyserade per 31 augusti, sker vid årsbokslut.  
Finansiella mål: 
Soliditeten(exkl. pensionsskuld) uppgår per 21-08-31 till 24,9 % och det egna kapitalet till 267,8 mnkr. En 
prognos för soliditeten per 211231 är att den kommer att uppgå till ca 24 % och det egna kapitalet till ca 260 
mnkr, för soliditeten är det ökning jämfört med sista december 2020 då soliditeten uppgick till knappt 23 % 
Vid behandling av fyramånadersrapporten uppmanade kommunstyrelsen socialnämnden att analysera 
orsaken till avvikelser i det ekonomiska resultatet i jämförelse med budget samt att vidta åtgärder för att 
bidra till en budget i balans.  
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I samband med beredningen av delårsrapporten har socialnämnden inkommit med en analys av avvikelser, 
beslutade åtgärder för att bidra till en budget i balans och slutligen en begäran om tilläggsanslag för 2021, 
hänvisande till kostnader för Covid-19 samt volymökningar inom individ- och familjeomsorg samt inom 
LSS, på totalt 27,7 mnkr. Kommunfullmäktige ska behandla avvikelsen med aktiva beslut om åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att de medel som finns inom finansförvaltningen, dels balanserade 
medels från 2020 om 8,9 mnkr, dels de ökade generella statsbidrag som kommunen erhållit utöver budget 
möjliggör att medge socialnämnden tilläggsanslag utan att kommunens mål om ett resultat om ett 
ekonomiskt resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag riskeras. 
 
För den sammanställda redovisningen är resultatet plus 52,4 mnkr per 31/8 och för helår 2021 
prognostiseras resultat till ca plus 18 mnkr, beaktat tilläggsanslaget till socialnämnden. Soliditeten (exkl. 
pensionsskuld) för helår 2021 prognostiseras till 20  %. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår en ändring av punkt 2 i beredningsförslaget till att 
socialnämnden ska redovisa effekterna av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans till 
kommunfullmäktige i mars 2022.  
Samt lägga till en punkt 4 i beslutsförslaget: Socialnämnden ska på kommunstyrelsens möte i februari 2022 
redovisa vilka åtgärder dem vidtagit för att få en budget i balans. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) och Stig Svedins (V) förslag. 
 
Tony Andersson (M) föreslår att ta bort punkt 3 i beredningsförslaget : Bevilja Socialnämnden tilläggsanslag 
år 2021 med 27,7 mnkr vilket finansieras med överskott av medel för finansförvaltningen 2021. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 13.50–14.00 för överläggning.  
 
Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) förslag att ta bort punkt 3 i beredningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 305 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Återkalla alla uppdrag i 
styrelse/nämnder och kommunfullmäktiges presidium 
KS/2020:422 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm 
(SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att alla uppdrag återkallas i nämnder och styrelsen och 
kommunfullmäktiges presidium då inte socialdemokraterna och vänsterpartiet inte längre har majoritet i 
fullmäktige. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
Enligt KL 4 kap 10 §; Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller 
för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket; 
   1. När den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller 
   2. Vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktige får besluta om förändringar i 
nämndsorganisationen och får som ett led i detta välja att entlediga samtliga förtroendevalda i 
nämnden.  
 
Förtroendeuppdragen kan även upphöra att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits. 
 
Enligt KL 6 kap 21 §; Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att 
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får 
fullmäktige välja ett nytt presidium. I dessa fall får fullmäktige besluta att byta ut presidiet i vilket 
ordförande ingår. Även om presidiet och ordföranden byts ut kommer dessa personer att behålla sina 
ordinarie uppdrag som förtroendevalda. Med en politisk majoritet avses en konstellation av 
förtroendevalda som vid omröstningar samlat flertalet röster. 
 
En förtroendevald har – oavsett om denne har uppdrag i fullmäktige eller i nämnd – ingen formell 
skyldighet att rösta på det sätt som det egna partiet förespråkar. Inte heller finns det några juridiska 
hinder för en förtroendevald att byta parti eller blir partilös. Varje förtroendevald bär det egna mandatet 
med fullt parlamentariskt ansvar. 
 
För att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda skall vara genomförbart, krävs att en ny 
majoritet har nåtts i fullmäktige. Om någon sådan ny majoritet saknas i fullmäktige är det i princip 
omöjligt att återkalla uppdragen.  
 
När te x en förtroendevald öppet deklarerar att hen inte längre vill företräda det parti för vilket hen 
valts så brukar man kalla denne ”politiskt vilde”. 
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I de fall då en dokumenterad parti- eller koalitionsuppgörelse presenteras anses detta räcka för att 
kunna konstatera att en ny politisk majoritet är förhandlad.  
 
På samma sätt skulle – beroende på omständigheterna – det faktum att en eller flera förtroendevalda 
förklarar sig vara politiska vildar anses kunna innebära att den politiska majoriteten ändras.  
 
Det finns inget som tyder på att det skett något skifte av majoritetsförhållande i Timrå kommuns 
styrelse/nämnder eller kommunfullmäktige. Det finns inte heller något som styrker och visar på att 
socialdemokraterna och vänsterpartiet inte har majoritet i kommunen. 
 
Majoriteten i kommunfullmäktige har inte skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kan inte 
med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande är densamma som i fullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det inte föreligger grund att återkalla uppdrag med stöd av 4 
kap 10 a § KL eller KL 6 kap 21 §. Det har inte uppkommit någon ny dokumenterad parti- eller 
koalitionsuppgörelse från något/några partier och därmed föreslår kommunledningskontoret att avslå 
motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen.  
Tony Andersson (M), Mari Eliasson (S) och Stig Svedin (V) föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag att bifalla motionen. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunstyrelsen beslutar avslå Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) 
förslag att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
  



    
  

 
 

 
VOTERINGSLISTA – KOMMUNSTYRELSEN § 305 

 

NAMN JA NEJ AVSTÅR 

MARI ELIASSON (S) X   

BENGT NILSSON (S) X   

JOHANNA BERGSTEN (S)    

ANNA-LENA FJELLSTRÖM (S) X   

STIG SVEDIN (V) X   

BJÖRN HELLQUIST (L)  X  

ROBERT THUNFORS (T)  X  

ULF LINDHOLM (SD)  X  

TONY ANDERSSON (M) X   

NIKLAS EDÉN (C) X   

ERSÄTTARE:    

JOHAN ENGSTRÖM LOCKNER 
(S) 

X   

BJÖRN KÖNBERG (S)    

ANNIKA SÖDERBERG (S)    

LARS KEMPE (S)    

LISBETH EKLUND (S)    

MARITZA VILLANUEVA 
CONTRERAS (V) 

   

GUN STEFANSSON (L)    

PATRIK ERIKSSON (T)    

MARIANNE LARSSON (SD)    

SVEN-ÅKE JACOBSON (KD)    

OSKAR ANDERSSON (M)    

ORDF:    

STEFAN DALIN (S) X   
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§ 306 
Motionssvar - Motion alla partier i valnämnden 
KS/2020:368 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bifalla motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors har i motion 2020-09-29 (KS/2020:368) lämnat förslag att alla partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige även ska vara representerade i valnämnden. Hans motiv är att 
förslaget kan bidra till en ökad insyn och legitimitet för de allmänna valen. Som förslag till lösning 
föreslår Robert Thunfors att Kommunfullmäktige beslutar att inrätta insynsplatser i valnämnden.  
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Användningen av insynsplatser är inte reglerat i kommunallagen. Kommunen fattar själv beslut om det 
ska finnas insynsplatser och i vilka nämnder de ska finnas. Lösningen används dock av flera kommuner 
i det syfte som motionen föreslår. 
 
Förvaltningen har studerat ett antal kommuner via deras hemsidor för att ta del av olika lösningar.  
Det vanligaste är att insynplatser finns i kommunstyrelsen och i valnämnden.  
Insynsplatserna inrättas för de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige men inte har 
någon ordinarie ledamot eller ersättare i aktuell styrelse eller nämnd. Insynsplatsen består av en plats 
med ersättare. Endast en av dem deltar vi sammanträdena. 
 
Kommunledningskontoret föreslår bifall till motionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige 2020-09-26, § 169. 
 
Beslutsunderlag 
Motion KS/2020:368 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 307 
Medborgarförslag utläggning av valsedlar - Valnämndens beslut 
KS/2020:466 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunen (2020-11-18, Dnr KS/2020:466).  
Förslaget innebär att samtliga partier som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med 
en registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens valorganisation.  
 
Kommunledningskontorets bedömning: 
Nuvarande regler i vallagen medför en omfattande hantering av valsedlar som innefattar många olika 
aktörer i ett komplicerat administrativt system. Det ställer stora krav både på kommunerna som 
administrerar valen, på de politiska partierna och - inte minst - på de som ska rösta.  
 
Det är ibland svårt att hålla ordning på vilka valsedlar som ska finnas i röstningslokalen och hur jag som 
väljare ska göra för att min röst ska vara som jag vill och vara giltig. Det finns också demokratiaspekter 
på frågan om olika partiers förutsättningar att göra sina valsedlar tillgängliga för väljarna på ett 
likvärdigt sätt.  
 
Valnämnden beslutade 2021-08-18 § 9 att avslå medborgarförslaget. 
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§ 308 
Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid  Atterberg 
på simhallen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:337 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på simhallen behandlades på 
kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-01-20. Nämnden beslutade återremittera ärendet till 
förvaltningen för utredning för att på något sätt bevara motivet av väggutsmyckningen.  
 
I samband med att simhallen byggdes på 50-talet och invigdes 1957 gjordes en beställning av en 
kakemosaik och sattes upp som utsmyckning i den mindre simhallsdelen. Mosaiken gjordes av 
keramikern Ingrid Atterberg från Härnösand och tillverkades vid Upsala-Ekeby AB, där hon var 
verksam 1944-1963. Mosaiken är bland annat avbildad i Magnus Palms bok: Stora boken om Upsala-
Ekeby. Kaklet handmålades, glaserades och brändes vid fabriken och därefter fraktades till Timrå. Den 
är platstypiskt och tidstypisk för simhallen i Timrå som var Norrlands första med en 25-meters 
bassäng. Allt sedan dess har den varit ett uppskattat blickfång för många generationer besökare till 
simhallen. 
 
Förvaltningen har fått tillgång till Ingrid Atterbergs personliga minnesanteckningar kring uppsättningen 
av kakelmosaiken. I samband med byggandet av simhallen utlystes en tävling om att utsmycka 
barnbassängen och uppdraget gick till Upsala-Ekeby. 1955 hade kaklet transporterat till simhallen för 
montering. Problem uppstod direkt genom att taket hade ritats om och sänkts med en halv meter utan 
att fabriken informerats om förändringen. Väggen ritades om utifrån det nya formatet för att passa 
kaklet som fanns på plats, men utan att den ursprungliga arbetsritningen med färgsättning gick att 
använda. Under fyra veckor arbetade Ingrid Atterberg tillsammans en plattsättare och gav instruktioner 
om hur varje enskild mosaikbit skulle placeras på väggen. Upsala-Ekeby kom att kompenseras genom 
att hela simhallen plattsattses med kakel från fabriken i stället för den ursprungliga planen med 
plasttapeter på övriga väggar. 
 
Mosaiken mäter cirka 3x8 kvadratmeter och är rent teknisk är svår att demontera. Förvaltningen har 
sökt mer information om motsvarande försök att demontera större kakelmosaiker i landet genom att 
kontakta byggnadsantikvarien vid Västernorrlands museum. Det finns en rad exempel där 
väggmosaiker har tagit ned och flyttats till andra byggnader. I samband med rivningen 2013 av ett äldre 
badhus i Ängelholm bevarades en kakelmosaik och arbetet utfördes av ett målerikonservatoriskt företag 
i Skåne. Men mosaiken är inte återmonterad i den nya simhallen utan är tänkt att pryda väggen i en ny 
högstadieskola som beräknades stå klar 2020. Kostnaderna för demonteringen har förvaltningen ej fått 
fram. 
 
Förvaltningen har gjort en offertförfrågan till Westins Plattsättning AB och företaget beskriver olika 
tekniska metoder för att demontera mosaiken, men osäkerheten är mycket stor kring möjligheterna att 
ta loss konstverket utan betydande skador på de enskilda kakelplattorna. Enligt Upsala-Ekebys 
anvisningar för kemiska byggmaterial från 1954 är troligtvis kaklet monterat direkt på vägg utan 
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bakomliggande asfaltpapp samt en uppspänd razziduk, som rekommenderas för kakelsättning på 
trävägg eller dylikt material. Vidare föreslås fogmassan bestå av en s.k. cementvällning bestående av 
cement och finsand, som till skillnad från enbart cement och vatten ger en betydligt starkare fog. 
Utförandet har stor betydelse för möjligheterna att demontera kaklet i så oskadat skick som möjligt. 
Behöver skadat tegel ersättas krävs också en expertis för färgsättning av kopior som ska ersätta skadade 
originaldelar. Oavsett metod att demontera väggen rekommenderar byggnadsantikvarien att det görs i 
samarbete med en konservator. Företaget anger en initialkostnad på 325 000 kr, innefattande 
demontering, rengöring, märkning samt montering, men med det förbehållet att kostnaderna kan stiga 
utifrån mer tidsåtgång i samband med demonteringen. Kostnader för konservator tillkommer också. 
 
Förvaltningen har låtit en målerikonservator från Västernorrlands museum gör att ett utlåtande för 
mosaikväggen. Konservatorn skriver i sitt utlåtande att det är möjligt att ta ned mosaiken om man går 
tillväga på rätt sätt. En kostnadsuppskattning som nämns i utlåtandet är ca 589 000 kr, det är kostnader 
för nedtagningen sedan tillkommer kostnader för uppsättningen av verket. Skulle man anta att 
kostnaden är samma för nedtagning som för att sätta upp verket igen skulle en kostnad på ca 525 000 
kr läggas till. Då skulle totalkostnaden ungefär bli 1 100 000 kr.   
 
Den nya simhallen är en glaskonstruktion och inga ytor finns för montage av kakelväggen i samma 
blickfång jämfört med den nuvarande simhallen. Placeringen skulle därför behöva göras i takhöjd, men 
på ytor där ljudabsorberande anordningar ska placeras. Om det alternativet ändå bedöms genomförbart 
så krävs enligt projektledningen en omritning av väggkonstruktioner. Ett annat alternativt att man hittar 
en väggyta i suterrängdelen i nya badhuset om takhöjden möjliggör placeringen. Skulle det inte vara 
möjligt går det att göra som man gjort på andra ställen i Sverige, att ta ned mosaiken och montera det i 
en annan fastighet där det är möjligt vid en annan tidpunkt. 
 
Förvaltningens sammanfattande bedömning: 
 
Det bör vara tekniskt möjligt att demontera kakelmosaiken. 
De totala kostnaderna uppskattas till i dagsläget, ca 1 100 000 kr om mosaiken ska tas ned och sättas 
upp igen. 
Av konstruktionstekniska skäl bör man avstå att söka hitta en placering i den nya bassängdelen för nya 
badhuset. 
Av kulturhistoriska skäl bör väggmosaiken bevaras i någon form. 
Följande förslag är möjliga: 
 
Väggen tas ner och monteras på en annan kommunal fastighet alternativt förvaras för att monteras på 
en framtida kommunal byggnad. 
Istället för att flytta väggen görs en uppmätning och ett kakel i varje färg som bevaras. Därefter 
rekonstrueras väggen i ett nytt material och monteras på en annan kommunal fastighet. 
Kakelmosaiken fotograferas och framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i den nya 
badanläggningen med en kostnad av 35 000 kr. 
 
Utifrån förvaltningens sammanfattande bedömning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås. Riskerna med att demontera väggmosaiken i helt skick och de kostnader som inte går att 
uppskatta med arbetet är för höga. Om konstverket inte går att bevara helt vid nedtagning och 
reproduktion av t ex kakelplattor kan nedlagda kostnader vara bortkastade.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen ett separat uppdrag att ta fram ett förslag att 
dokumentera väggmosaiken samt fortsätta undersöka möjligheterna att kakelmosaiken fotograferas och 
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framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i suterrängdelen i nya badanläggningen. I 
uppdraget ska också kostnaderna preciseras.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Bild av väggutsmyckningen 
Protokollsutdrag KTN 210120 § 6 
Protokollsutdrag KTN 210609 § 74 
Utlåtande från Västernorrlands Museum 
Protokollsutdrag KTN 210825 § 89 
Tjänsteskrivelse 
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§ 309 
Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anslutning 
till Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:152 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anknytning till Fagerstranden har 
inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden har redan beslutat att ett utegym ska byggas vid Fagerstranden 2021. Med 
anledning av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210825 §91 
Tjänsteskrivelse 
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§ 310 
Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa 
Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2021:181 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri 
förskola har inkommit. Kultur- och tekniknämnden ska i samråd med barn- och utbildningsnämnden 
besvara medborgarförslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden samt verksamhetschefen för fastighet har i yttranden beskrivit hur de 
arbetar med en giftfri förskola. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av yttrandenas 
innehåll. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag BUN 210526 §72 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande från verksamhetschef fastighet 
Protokollsutdrag KTN 210825 §90 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 311 
Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs 
herrgård - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:219 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp bryggan nedanför Wifstavarvs Herrgård. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då kommunen ej äger marken och bryggan. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210825 §92 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 312 
Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:241 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ställplatser för husbilar vid framnäskajen. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det redan finns ett område med 
ställplatser vid Y-et. Området vid framnäskajen är ett ströv- och fritidsområde och för att ta sig dit 
måste man åka delvis på gång- och cykelväg.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210825 §93 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 313 
Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön 
för att uppmuntra till löpning och cykling - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
KS/2021:295 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att 
uppmuntra till löpning och cykling. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. Tynderö Fiskareförening har givit sitt tillstånd att 
använda befintlig karta över Tynderö-Åstön för att tillverka plåtskyltar som sätts upp på alla parkeringar 
och allmänna platser inom området. Kostnad ca 6.000 kr. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Karta Tynderö-Åstön 
Protokollsutdrag KTN 210825 §94 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 314 
Information om inriktning kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget 2022 
KS/2021:335 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen om inriktning på kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 och 
lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska upprätta verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 enligt 
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024 med upprättade budgetdirektiv och 
planeringsförutsättningar. Kommunstyrelsen ges möjlighet att i ärendet diskutera inriktningen för 
arbetet samt ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag i två steg: först ett utkast för 
dialog som underlag till detta informationsärende och därefter med ett slutligt förslag. 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 ska vara fastställd i november 2021, parallellt 
med att nämndernas verksamhetsplan och budgetar kvitteras. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade om uppdrag för verksamhetsplan och budget 2022 den 31 augusti 2021 § 
252 dnr KS/2021:335. 
 
Kommunstyrelsen genomförde analysseminarium för verksamhetsplan och budget 2022 den 15 juni 
2021. 
 
Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan och budget 2022-2024 den 14 augusti 2021, § 127, dnr 
KS/2021:183. 
 
Beslutsunderlag 
Tillkommer underlag med förslag och inriktning kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 till sammanträdet 
Dokumentation analysseminarium 15 juni 2021. 
Planeringsdirektiv 2022-2024 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 315 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 2021 
KS/2021:111 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna. 
___ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskrivning, 
utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska 
ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den 
informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 
2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat 
som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra 
nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för 
kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 316 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2021:67 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
 
 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 317 
Fortsatt medfinansiering av Bizmaker i Bryggprojekt Smart samverkan 
2022 
KS/2021:375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
BizMaker är en regional Inkubator och Science Park i Västernorrland som stöttar startups att snabbt nå 
framgång på marknaden, hjälper etablerade företag och organisationer att förnya sig och motiverar 
människor med nytänkande idéer att ta nästa steg.  
BizMaker har i samverkan med Region Västernorrland, samtliga kommuner i regionen, MIUN, Almi, 
RISE Processum, Handelskammaren, BRON Innovation, Coompanion och Norrlandsfonden och 
andra aktörer i stödsystemet arbetat med utvecklingsprojekten VINK 2016–2018 och SPRINT 2019–
2021.  
 
Det övergripande målet är att långsiktigt etablera en regional inkubator som verkar för ökad tillväxt och 
innovationskraft i Västernorrlands län. Under 2022 vill Bizmaker samverka smart med övriga aktörer 
inom innovationssystemet för att stärka förmågan att stödja näringslivets konkurrenskraft genom ett 
mer effektivt och tillgängligt innovationssystem som kan generera fler innovationer. 
 
Projektmål: Ökad samverkan i innovationsstödssystemet  
Projektmål 2: Ökat flöde av idéer i systemet som kan leda till innovationer  
Timrå kommuns medfinansiering i Bryggprojektet Smart Samverkan under 2022, finns budgeterat hos 
Näringslivskontoret. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 318 
Näringslivskontoret informerar om besöksnäringssommaren 2021 
KS/2021:378 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Näringslivskontoret informerar kommunstyrelsen om sommarens insatser kring besöksnäringen och 
Sinnenas Vägar samt övriga satsningar som gjorts i samverkan samt utveckling och planer framåt. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 319 
Slutrapport - Ringar på Vattnet 
KS/2015:179 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Slutrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ringar på vattnet har varit ett samverkansprojekt mellan i huvudsak Timrå kommun och 
Sundsvalls kommun. Syftet har varit att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom 
besöksnäringen. Det har skett genom att utveckla den turistiska infrastrukturen i anslutning till vatten 
men även genom affärsutveckling för att skapa nya näringar och en förlängd turistsäsong. Projektet har 
pågått från oktober 2016 till april 2021.  
 
De infrastrukturella åtgärderna som gjort i Timrå kommun är:  
 
Åkeröviken – Servicehus, bergsbrygga och flytbrygga 
Färja - Tre övernattningsstugor med pentry, WC och dusch 
Wifstavarvs Båthamn - Kajen har renoverats och förstärkts samt att ny flytbrygga har köpts in 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport – Ringar på Vattnet 
Vision 2025 
 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 320 
Återrapport medfinansiering Leader 
KS/2021:100 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling som med finansiering från EU via 
Jordbruksverket verkar för landsbygdsutveckling. Timrå kommun är en av medfinansiärerna till 
LEADERs verksamhet och uppmanar föreningar, organisationer och företag att söka finansiering för 
landsbygdsutveckling här. Nuvarande samarbete har pågått sedan 2015, tidigare bedrevs samarbete 
inom Timrå Leaderbygd. 
 
Timrå kommun förlängde sin medfinansiering i projektet med två år med 365 000kr per år och biföll 
även en medfinansiering för strategisk utveckling om 25 000kr per år i två år. Syftet är att ta fram en 
plan och kriterier framtida finansieringsperiod om 7 år med start 2024. 
 
Återrapporteringen finns mer utförlig i den bifogade rapporten från Leader. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 75 
 
Beslutsunderlag 
Lista på projekt Timrå kommun per 20210915 
Rapport Timrå kommun - Strategi 2023-2027 MittlandPlus 
Vision 2025 
 
 
 

  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 321 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning - Timråbo 
KS/2021:144 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Timråbo AB genomfört en grundläggande granskning.  
 
Timråbo AB har svarat revisionen. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 322 
Sundsvall Timrå Airport - lägesbeskrivning 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Flygplatschef Frank Olofsson ger en muntlig lägesbeskrivning om rubr ärende. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 323 
Multiberedskapsflygplats 
KS/2021:339 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Regionen och Västernorrlands kommuner har, den 4 augusti 2021, skickat brev till 
Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet ang Sundsvall-Timrå flygplats som en 
Multiberedskapsflygplats. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 324 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - Barn- 
och utbildningsnämndens svar 
KS/2020:301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har anmodat styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera 
förbättringsåtgärder rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapporteringen ska ske till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
 
Timrå kommun är granskade inom fyra områden: 

1. Styrning och koordinering 
2. Kommunikation 
3. Logistik och materialförsörjning 
4. Samverkan 

 
Barn- och utbildningsnämnden granskades genom omfattande dokumentanalyser samt intervju med 
förvaltningschef. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen nämns specifikt endast under avsnittet styrning och koordinering. 
 
KPMGs kommentar: Barn- och utbildningsförvaltningen har överlag hanterat pandemin på ett bra sätt. 
Bland annat har omställningen till fjärrundervisning fungerat bra. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick tidigt under pandemin av Regeringen tydliga direktiv, i form av en 
helt ny förordning, att förhålla oss till gällande krishantering inom våra skolverksamheter. Vår 
kommunikatör arbetade i stort sett heltid med kommunikation gällande pandemifrågor under den mest 
intensiva perioden av pandemin. Under den period som KPMGs utvärdering avser hade vi inte några 
diskussioner om skyddsutrustning. Detta kom vid ett senare (för oss mer intensivt) skede under 
pandemin och det genomfördes då en direktupphandling som medförde en snabb åtkomst till visir för 
all personal. Inom samverkansområdet fann vi till slut våra roller i länet. Smittskyddsläkare deltog under 
hösten 2020 och våren 2021 på alla skolchefsmöten och en rutin upprättades så att vi snabbt skulle få 
tag på smittskyddsläkare (om behov av skolstängning skulle uppstå). 
 
Ledarskapet har fungerat bra, vi har i den ordinarie organisationen varje vecka möten med alla ledare 
inom förskola och skola. Genom en förtätning av dessa möten, genom att förvaltningsledning och 
kommunikatör träffats dagligen samt genom att alla förvaltningar och ISF stöd under ledning av 
kommunchef träffats varje vecka har förmågan till krisledning fungerat förhållandevis bra. Det nära 
samarbetet med ordförande i barn- och utbildningsnämnden har varit avgörande för en snabb 
hantering utifrån vår nya förordning. 
 



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vi behöver förbättra våra krisledningsplaner men vi har samtidigt under denna pandemi lärt oss att 
dessa planer bör vara generella och på en nivå som gör att de snabbt kan anpassas till nationella 
riktlinjer och den specifika kris som uppstår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Timrå kommun Lärande utvärdering Covid-19 
 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 325 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - 
Socialnämndens svar 
KS/2020:301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har godkänt en utvärdering av det interna krisledningsarbetet med Covid-19. 
Kommunstyrelsen har också anmodat styrelse och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera 
förbättringsåtgärder rörande sin krisberedskap samt implementera dessa med återrapport till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
 
Socialnämnden har godkänt ett svar på KPMG:s rapport Lärande utvärdering Covid-19 och dess 
slutsatser och rekommendationer för överlämnande till kommunstyrelsen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2021-01-05 § 8 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-09-14 § 125 
Socialförvaltningens svar på Lärande utvärdering Covid-19 
 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 326 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 2 2021 
KS/2021:388 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 2 
Protokollsutdrag, SN/2021-09-14 § 127 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 327 
Delårsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2021:363 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet har, den 31 augusti 2021, översänt delårsredovisning för 2021. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 328 
Information om internationell studie till förtroendevalda inom kommun 
och region 
KS/2021:364 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har blivit ombedda av den Europeiska Regionkommittén att 
informera om att delta i en studie som riktar sig mot förtroendevalda inom kommun och region. 
Sista svarsdag 10 september. 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 329 
Samverkansprojekt Hållbar kompetensförsörjning 
KS/2021:377 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett samverkansprojekt - mellan Västernorrlands sju kommuner - vill dela med sig av viktiga 
erfarenheter till dig, din kommun, för länet. 
Projektet - ”Hållbar kompetensförsörjning, mångfald på arbetsmarknaden och inkluderande 
arbetsgivare i Västernorrland” – visar på intressanta tillväxtvägval och förstorande möjligheter vidare 
för Västernorrlands kommuner. Och några fallgropar. 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 330 
Trygghetsskapande åtgärder - Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrlands län 
KS/2021:386 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten avser att teckna ett tilläggsavtal med Nobina Sverige AB om att i deras 
avtalsområden installera handdesinfektion under 6 månader. 
 
Det behövs både kommunikation och handling för att snabbt återfå kunder och intäkter till 
kollektivtrafiken. En konkret åtgärd som bidrar till en snabbare återhämtning av kundernas förtroende 
och en återgång till att resa med kollektivtrafiken när restriktionerna succesivt släpps är att erbjuda 
handdesinfektion ombord på bussarna. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 331 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 41 Bevilja Timrå Vatten 
AB borgen om 10 
mnkr för lån 138271 

Borgen för Lån Timrå Vatten 
AB 

KS/2021:261 

KS DEL/2021 § 42 Avtalsservitut till 
förmån för Hamsta 
3:13 att ta infartsväg 
över Hamsta 5:1 

Avtalsservitut till förmån för 
hamsta 3:13 att ta infartsväg 
över Hamsta 5:1 

KS/2021:353 

KS DEL/2021 § 43  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:361 

KS DEL/2021 § 44  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:362 

KS DEL/2021 § 45 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
september 2021 

KS/2021:365 

KS DEL/2021 § 46  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:368 

KS DEL/2021 § 47  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:373 

KS DEL/2021 § 48  Beslut om lägenhetsnummer 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:370 

KS DEL/2021 § 49  
 

Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 
 

KS/2021:389 
 
 
 
 
 

    
KS DEL/2021 § 50 Miljö- och byggchef Försäljning av Strand 5:147 

och del av Strand 5:39 
KS/2021:189 

 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 332 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:52 Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-06-17 vidimerat 2021-08-16 
KS/2021:52 Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-06-30 vidimerat 2021-08-16 
KS/2021:52 Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-07-15 vidimerat 2021-08-16 
KS/2021:52 Protokoll styrelsemöte 2021-07-28 Per capsulam 

vidimerat 
2021-08-16 

KS/2021:3 Remiss av promemoria Professionsprogram för 
rektorer, lärare och förskollärare, U2021/03373 - 
Rättelse 

2021-08-19 

KS/2021:3 Socialstyrelsens termbank remiss för begrepp 
rörande uppmärksamhetsinformation 

2021-08-20 

KS/2021:3 bilaga till Telia moderniserar nätet i er kommun 
Framtidens nät 2022Q3 

2021-08-25 

KS/2021:3 Telia moderniserar nätet i er kommun 2021-08-25 
KS/2021:3 Samråd om Västernorrlands läns program för 

räddningstjänst vid utsläpp av radioaktivitet från 
kärnteknisk anläggning 

2021-09-02 

KS/2021:20 Protokoll 20210827 med bilagor signerat per 
capsulam 

2021-09-08 

KS/2021:20 Protokoll 20210908 signerat 2021-09-08 
KS/2021:3 e-post Inbjudan till konferens om vårdens 

kompetensförsörjning 
2021-09-08 

KS/2021:3 Inbjudan till Nationella vårdkompetensrådets 
konferens 

2021-09-08 

KS/2021:3 ÖN-2021-00030-13 Protokollsutdrag från 
Överförmyndarnämnden Mitt sammanträde den 
2021-06 1164124 721744 0 

2021-09-09 

KS/2021:3 Inbjudan till remisskonferens om SOU 202159 
Vägen till ökad tillgänglighet – en långsiktig, 
strategisk och i samverkan 

2021-09-09 

KS/2021:3 Gröna Städer - Green Citites 2021-09-15 
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