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A 
AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2019, § 203 
Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024 - MittSverige Vatten och Avfall AB, § 453 
Aktieägaravtal ServaNet AB § 151 
Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB, § 367 
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020, § 456 
Anmälan av beslut om projekt In på arbetsmarknaden - ett lärandeperspektiv på 
utveckling av stödinsatser och behov av samverkan - socialtjänstens perspektiv, § 395 
Anmälan av beslut om projekt IoT Testbäddar § 158 
Anmälan av beslut om projekt Perspektiv på tillgänglighet - relationen mellan 
infrastruktur och regional utveckling, § 396 
Anmälan av delegationsbeslut, § 462 
Anmälan av delegationsärenden § 170 
Anmälan av delegationsärenden, § 119 
Anmälan av delegationsärenden, § 209 
Anmälan av delegationsärenden, § 254 
Anmälan av delegationsärenden, § 313 
Anmälan av delegationsärenden, § 342 
Anmälan av delegationsärenden, § 409 
Anmälan av delegationsärenden, § 57 
Anmälan av delegationsärenden, § 83 
Anmälan av informationsärenden § 171 
Anmälan av informationsärenden, § 120 
Anmälan av informationsärenden, § 210 
Anmälan av informationsärenden, § 255 
Anmälan av informationsärenden, § 314 
Anmälan av informationsärenden, § 343 
Anmälan av informationsärenden, § 410 
Anmälan av informationsärenden, § 463 
Anmälan av informationsärenden, § 58 
Anmälan av informationsärenden, § 84 
Ansökan om markanvisning avseende flerbostadshus i Söråker, § 320 
Ansökan om markanvisning avseende näringslivsetablering, § 322 
Ansökan om planbesked på Vivstavarv 1:92 och 1:103, § 90 
Ansökan om planbesked, Söråker 2:72, § 321 
Ansökan om senarelagt tillträde Fröland 6:7, § 323 
Antagande av detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand, del av Mällby 1:3 
m.fl, § 68 
Antagande av detaljplan Mällby 1:82, § 352 
Antagande av detaljplan, ändring av detaljplan för Vivsta industriområde och 
plantskolan. Vivstamon 1:2, 1:3 m.fl, § 217 
Anteckna närvarande § 130 
Anteckna närvarande, § 181 
Anteckna närvarande, § 2 



Anteckna närvarande, § 212 
Anteckna närvarande, § 258 
Anteckna närvarande, § 272 
Anteckna närvarande, § 316 
Anteckna närvarande, § 346 
Anteckna närvarande, § 60 
Anteckna närvarande, § 86 
Anteckna närvarande, §413 
Arbetsmiljöverket avslutsbrev, § 23 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12, § 373 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12, § 440 
B 
Barn- och utbildningsnämnden redovisning av uppdrag inom området för samverkan 
Sundsvall-Timrå, § 40 
Barn- och utbildningsnämndens strategi för digitalisering 2020-2022, § 109 
Barnkonventionen blir svensk lag, åtgärdsplan § 6 
Begäran om avveckling av Wifsta Water AB, § 328 
Begäran om medel vid uppsägning av samhallsavtalet, § 355 
Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB § 141 
Beslut om planbesked för Bäräng 1:2, § 278 
Beslutad Affärsplan och budget för Timråbo, § 78 
Beslutsattestanter för år 2021, kommunstyrelsen, § 353 
Beslutsexpediering §143, Budget 2021 med plan för 2022 och 2023 - 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län, § 400 
Bolagsordning för Midlanda centrum AB, § 229 
Bolagsordning Servanet AB § 152 
Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå - Avsiktsförklaring och samverkansavtal, § 
292 
C 
Cirkulär 19:50, Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt 
partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, § 44 
Cirkulär 19:51 - Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, § 45 
Cirkulär 19:52 - Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal 
och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m, § 46 
Cirkulär 19:53, Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse 
Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i 
Allmänna bestämmelser, § 47 
Cirkulär 19:55 - Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen 
om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020, § 48 
Cirkulär 19:56 - Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet 
Akavia, § 49 
Cirkulär 19:57 - Omsorgsprisindex (OPI), § 50 
Cirkulär 19:58 - Redovisningsfrågor 2019 och 2020, § 79 
Cirkulär 19:59 - Budgetförutsättningar för åren 2019-2023, § 80 



Cirkulär 19:60 - Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos 
för åren 2019, 2020 och 2021, § 51 
Cirkulär 19:61 - AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020 Viktig 
information från SKR och Sobona, § 52 
Cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021,      
§ 53 
Cirkulär 19:63 - Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med 
Unionen, § 54 
Cirkulär 19:64 från SKR - Höjd åldersgräns, ålderspension samt riktålder, § 55 
Cirkulär 19:65 från SKR - Ändringar i KAP-KL, förlängt arbetsliv, § 56 
Cirkulär 20:01 - PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA 
och KAP-KL under år 2020, § 81 
Cirkulär 20:02 - Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020, § 82 
Cirkulär 20:03 - Tekniksprångsavtalet 20, § 110 
Cirkulär 20:04 - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion 
av läkarintyg efter dag 14, § 111 
Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 
pandemiutbrott, § 113 
Cirkulär 20:07 - Internränta för år 2021, § 114 
Cirkulär 20:08 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 115 
Cirkulär 20:09 - Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, § 116 
Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus § 166 
Cirkulär 20:12 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, 
orsakad av coronavirus § 167 
Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro § 168 
Cirkulär 20:14 - Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid 
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus § 169 
Cirkulär 20:16 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde 
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer, § 205 
Cirkulär 20:17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen 
m.m, § 206 
Cirkulär 20:18 från SKR angående vårändringsbudgeten 2020, § 207 
Cirkulär 20:19 - Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering 
av semester för semesteråret 2020, § 246 
Cirkulär 20:20 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, § 247 
Cirkulär 20:21 - Feriearbete/Sommararbete 2020, § 248 
Cirkulär 20:22 - Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i 
Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18, § 249 
Cirkulär 20:23 - Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar 
gällande arbetsbrist m.m., § 250 
Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-
KR m.m, § 226 



Cirkulär 20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-
KR m.m, § 265 
Cirkulär 20:25 - Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till 
äldreomsorgen, § 251 
Cirkulär 20:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att 
förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin, § 309 
Cirkulär 20:29 - Beslut och justeringar i RIPS för år 2020, § 310 
Cirkulär 20:30 - Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen, § 
311 
Cirkulär 20:31 - Förändring i sommarjobbssatsning från och med september, § 312 
Cirkulär 20:32 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 337 
Cirkulär 20:33 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-
19, § 338 
Cirkulär 20:34 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI 
T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 339 
Cirkulär 20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, § 340 
Cirkulär 20:36 - Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 
med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin, § 341 
Cirkulär 20:37 - Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020, 
§ 404 
Cirkulär 20:38 - Sänkt premie för TGL-KL 2021, § 405 
Cirkulär 20:39 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 406 
Cirkulär 20:40 - Jobb för unga, § 407 
Cirkulär 20:41 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet, § 433 
Cirkulär 20:42 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt 
bilagor till AB, § 457 
Cirkulär 20:43, SKR - PAN 20, överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare, § 434 
Cirkulär 20:44, SKR - HÖK 20 om lön med OFR Allmän kommunal verksamhet, § 
435 
Cirkulär 20:45 - Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020x, § 458 
Cirkulär 20:46 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrättsform, § 459 
Cirkulär 20:47 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KAP-KL under 2021, § 460 
Cirkulär 20:48 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 
BEA 20, § 436 
Cirkulär 20:49 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL, § 461 
Cirkulär 20:51 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - 
med OFR Läkare, § 437 



Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen, § 112 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder § 160 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 121 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 196 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 256 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 344 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 411 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 464 
Covid-19-epidemins påverkan på företag som levererar transporttjänster för 
sjukresor och färdtjänst i Västernorrlands län, § 244 
D 
Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun - Region Västernorrlands beslut, § 305 
Delårsrapport 2020 med helårsprognos, § 326 
Delårsrapport januari-augusti 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 401 
Delårsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå, § 334 
Destination Sundsvall 2021 - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå 
kommuner, § 429 
Digitala politiska möten samt en kommande kostnad för Timrå kommuns nämnder, 
§ 394 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden, § 199 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden, § 241 
Dokumenthanteringsplan 2020, § 9 
Dokumenthanteringsplan 2021, § 431 
E 
F 
Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 2020, § 228 
Fastställa ärendelista § 133  
Fastställa ärendelista, § 184 
Fastställa ärendelista, § 215 
Fastställa ärendelista, § 261 
Fastställa ärendelista, § 275 
Fastställa ärendelista, § 319 
Fastställa ärendelista, § 349 
Fastställa ärendelista, § 4 
Fastställa ärendelista, § 416 
Fastställa ärendelista, § 62 
Fastställa ärendelista, § 88 
Frivilliga resursgruppen, FRG, under coronapandemin, § 307 
Fröland 6:7 - ansökan om senarelagt tillträde (3 månader), § 418 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid -19, § 222 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid- 19, § 425 
Föranmälan Omställningsfonden 8-2021338, § 403 
Förlängning av tidsfrist – byggnadsskyldighet, § 91 
Förslag på hur den stora mängden planuppdrag kan hanteras mer skyndsamt, § 89 
Förstudier av nya förskolor § 134 
Förstärkt föräldraskapsstöd – slutrapport, § 27 



Försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB - beslut från Region Gävleborg och 
Hudiksvalls kommun, § 243 
Försäljning av del av Lunde 2:14 för att möjliggöra beteshage för hästar, § 186 
Försäljning av del av Norrberge 1:60 - § 417 
Försäljning av del av Norrberge 1_60 (Grönudden), § 364 
Försäljning av Rigsta 4:108 m.fl. fastigheter upplåtna med tomträtt, § 366 
Försäljning av Torsboda 1_2 (Torsboda syd), § 365 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och byggnadsnämnden, § 
198 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och byggnadsnämnden, § 
240 
G 
Genomförande av Åtgärdsplan för Barnkonventionen -Socialnämndens rapport, § 
384 
Gratifikanter 2019, § 24 
H 
Handlingsplan för budget i balans - december 2019, § 22 
Handlingsplan för budget i balans - maj 2020, § 267 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning april 2020, § 195 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning augusti 2020, § 333 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning februari 2020, § 100 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning januari 2020, § 73 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning juli 2020, § 300 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning maj 2020, § 238 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning mars 2020 § 153 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning september 2020, § 380 
Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny lägesbeskrivning, § 421 
Handlingsprogram MRF 2020-2023, § 101 
Hearing med Midlanda Flygplats’, § 185 
Hearing Midlanda Centrum AB, § 216 
Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, § 
454 
Hemställan - Ändring i förordning SFS 2020:293, Sveriges Kommuner och Regioner, 
§ 204 
Hemställan om ekonomiskt tillskott Medelpads Räddningstjänstförbund, § 354 
Hävning av kf beslut § 162/2016 - krisledningsplan för Timrå kommun, § 19 
Hävning av kf-beslut § 150/1996 - Invandrarpolitiskt handlingsprogram för Timrå 
kommun, § 295 
Hävning av kf-beslut § 81/2015 - handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå 
kommun, § 20 
Hävning av ks beslut § 178/2015 - fullmakt gällande bankkonton samt giron, § 15 
Hävning av ks beslut § 189 - fullmakt att motta och utkvittera till kommunen 
ankommande post, paket, värdeförsändelser mm, § 17 
Hävning av ks -beslut § 213/2000 - Regler för ansökan och fördelning av tomter 
inom Timrå kommun, § 11 
Hävning av ks beslut § 215/2015 - fullmakt att underteckna redovisning av moms, 
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, § 16 



Hävning av ks beslut § 220/2016 - styrdokument krisberedskap Timrå kommun 
2015-2018, § 18 
Hävning av ks beslut § 79/2002 - policy för bemötande och klagomålshantering i 
Timrå kommun, § 13 
Hävning av ks beslut § 8/1994 och § 5/2002 - fullmakt att företräda kommunen i 
rättsliga frågor, § 14 
Hävning av ks-beslut § 259/2010 - riktlinjer för besöksnäringen 2010-2015, § 10 
Hävning av ks-beslut § 6/2006 - Policy för inköp av el från elleverantör, § 12 
I 
Idéburet Offentlig Partnerskap för stärkt besöksnäring, § 283 
Idéburet Offentlig Partnerskap mellan Timrå kommun och EQ ARENA för stärkt 
besöksnäring, § 264 
Idéburet offentligt partnerskap  mellan Timrå kommun och Timrå IK: 
Trygghetsskapande åtgärder, § 424 
Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i Timrå, § 371 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, § 284 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, § 432 
Information - Markundersökningar Söråker § 165 
Information - småhustomter i mindre kluster (strötomter) § 157 
Information om Krisledningsplan för Timrå kommun § 159 
Information om uppdragshantering på grund av arbetsanhopning med anledning av 
Covid-19 § 161 
Information om Årsbokslutet 2019, § 99 
Information om översyn kommunledningskontorets organisation 2020, § 74 
Information vid skolstart, utvärdering och scenarioplanering Covid-19, § 282 
Informationssäkerhetspolicy, § 359 
Inriktning utredning framtida nämndstruktur, § 64 
Inriktningsbeslut bussupphandling 2022, Kollektivtrafikmyndigheten, § 448 
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och 
Midlanda Centrum AB, § 231 
Insatskapital Kommuninvest, § 329 
Intern kontroll - Socialnämndens uppföljning 2019, § 34 
Intern kontroll 2019, nämndernas rapportering, § 93 
Intern kontroll 2019, uppföljning KS/Kommunledningskontoret, § 65 
Intern kontroll, socialnämndens plan för 2020, § 35 
Internkontroll 2019 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 42 
Internkontroll 2020, plan barn och utbildningsnämnden, § 38 
Internkontroll Miljö- och byggnadsnämnden, Plan för 2020, § 36 
Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen, § 66 
Internkontrollplan 2021 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå Vatten AB, § 
452 
Internkontrollrapport 2019 - AB Timråbo, § 41 
Internkontrollrapport 2020 - MittSverige Vatten och Avfall AB och Timrå Vatten 
AB, § 451 
J 
K 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 188 



Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 223 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021, § 370 
Komplettering av svar på revisionsrapporten "Grundläggande granskning - barn- och 
utbildningsnämnden", § 239 
Kompletteringsbudget 2020, § 95 
Kris 2020 - inbjudan konferens, § 118 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos, § 191 
Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021, § 356 
L 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Mål nr 4844-19 - förvaltningsrättens 
beslut, § 303 
Levande musikscener på landsbygden - Återrapport - Delrapport 2020, § 442 
Lokalt jobbspår, § 290 
Långfristig utlåning, Midlanda Centrum AB, § 368 
Lönepolicy - förslag till revidering § 136 
M 
Markanvisning flerbostadshus, del av Bergeforsen 1:150, § 277 
Matavfallsinsamling, § 291 
MBNs Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet, § 197 
Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan korsar 
Prästgatan - Kultur- och tekniknämndens beslut § 155 
Medborgarförslag - Barn som varit i utsatta regioner med coronavirus stannar 
hemma från förskola/skola i två veckor efter hemkomsten, § 234 
Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 335 
Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga fastigheter 
och utanför - Kultur- och tekniknämndens beslut § 156 
Medborgarförslag - Utegym vid Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut, 
§ 236 
Medborgarförslag - Åtgärda problem med vatten i gångtunneln under väg 331 och 
järnvägen i Forsmon /Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 235 
Medborgarförslag - Övergångsställe/hastighetsbegränsning utmed väg 331 i 
Bergeforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut § 154 
Medborgarförslag om att bygga en lekpark och ett utegym i grönområdet ovanför 
Östrand - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 393 
Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop - Kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 391 
Medborgarförslag om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid grunna i 
Fagervik - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 390 
Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i korsning 
Mellangatan/Köpmangatan - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 392 
Medborgarförslag om farthinder i Fagervik - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 
389 
Medel till Medelpads räddningstjänstförbund för utökat åtagande operativ ledning, § 
293 



Midlanda flygplats - information om driftmässiga och ekonomiska förutsättningar nu 
och framåt, § 276 
Miljö- och byggnadsnämndens arbete med ovårdade tomter, § 268 
Miljöbokslut 2019, § 194 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- remissvar, § 296 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela 
kommunen – komplettering svar, § 331 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk  Öka, inte begränsa demokratin. Gör 
"alla" möten digitala, § 378 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Gör KF uppdraget enklare, § 233 
Motionssvar - motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och fina lägen 
angående brist på industrimark och fina lägen, § 332 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen ekonomisk 
information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna, § 98 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen, § 97 
Motionssvar - Vi prioriterar alltid kärnverksamheten och det utan skattehöjning 
2020-2022, § 72 
Motionssvar på motion från (MP) om inventering och restaurering av vattendrag i 
Timrå kommun, § 297 
Motionssvar på motion från Per-Arne Frisk (S) om Fiber till alla på samma villkor, § 
298 
MSB information om statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar, § 269 
Mål och resursplan 2021-2024 - Midlanda Fastigheter AB, § 449 
Mål och resursplan 2021-2024 Midlanda Flygplats AB, § 450 
Målnr 2744-18 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, § 25 
Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja Zoom för 
egna möten med förtroendevalda, § 466 
Möjlighet till nämndsmöten på distans, § 128 
Möjlighet till nämndsmöten på distans, § 299 
Mötets former och genomförande § 131 
Mötets former och genomförande, § 182 
Mötets former och genomförande, § 213 
Mötets former och genomförande, § 259 
Mötets former och genomförande, § 273 
Mötets former och genomförande, § 317 
Mötets former och genomförande, § 347 
Mötets former och genomförande, § 414 
N 
Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB, § 369 
Ny avfallstaxa 2020-04-01, § 202 
Näringslivskontorets nulägesbild (juni 2020) i Coronapandemin och prioriteringar 
framåt, § 266 
O 
Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall, § 288 
Ombudgetering av medel , avtal Samhall, § 372 



P 
Partiernas redovisning av partistöd, § 374 
Personal och hälsobokslut 2019 § 135 
Placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bång skolstiftelse, § 
224 
Planeringsdirektiv VP och budget 2021-2023, § 70 
Plusboende eller dylikt i Ljustorp, § 289 
Prioriteringar av detaljplaner, § 69 
Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns medverkan under år 2020 § 139 
Projekt Ung i Timrå, § 26 
Protokollsutdrag KTN 200312 § 23 Rapport avseende kultur- och 
teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning - Kultur- och 
tekniknämndens beslut § 164 
Q 
R 
Rapport - Förstudie Digitala tjänster: från policy till slutanvändare, § 399 
Rapport - Projekt Ung i Timrå, § 397 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019, § 108 
Redovisning av internlån per 191231, § 5 
Redovisning av internlån per 200630, § 280 
Redovisning av internlån per 201231, § 422 
Redovisning av KF-uppdrag om nytt industriområde, § 218 
Redovisning av ks-uppdrag och projekt, § 253 
Redovisning av KS-uppdrag och projekt, § 408 
Redovisning av partistöd 2019, § 294 
Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg, § 455 
Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, § 375 
Remiss - Revisionsrapport "Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll" - kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 29 
Remiss till socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom 
vård och omsorg, § 63 
Remissvar från socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet 
inom vård och omsorg § 138 
Remissvar- förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, § 279 
Remissvar: Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33), § 67 
Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg, § 376 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning, Miljö- och byggnadsnämnden – svar, 
§ 77 
Revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten, 
svar, § 8 
Riksnormen för försörjningsstöd 2020, § 39 
S 
Sammanslagning av nationaldag och återinvigning av Y-et, § 92 
Sammanträdesarvode för verksamhetsåret 2020, § 21 
Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, § 330 
Sammanträdet öppnas § 129 



Sammanträdet öppnas, § 1 
Sammanträdet öppnas, § 180 
Sammanträdet öppnas, § 211 
Sammanträdet öppnas, § 257 
Sammanträdet öppnas, § 271 
Sammanträdet öppnas, § 315 
Sammanträdet öppnas, § 345 
Sammanträdet öppnas, § 412 
Sammanträdet öppnas, § 59 
Sammanträdet öppnas, § 85 
Samordning och fördelning av skyddsutrustning i Västernorrlands län, § 237 
SCB Medborgarundersökning 2020, § 208 
SCB Medborgarundersökning 2021, § 245 
Skogsbrand 2020 - inbjudan till nordisk konferens, § 117 
Skogsbrand 2020 - Inbjudan till webbinarium, § 308 
Slutrapport Digitalt Industrilyft Medelpad-Bron Innovation, § 398 
Slutredovisning av aktivitetsplan 2019 - samverkan mellan kommun och polis § 162 
Socialnämndens rapport om samverkansområden inom kärnverksamheter, § 32 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 
2020, § 201 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 
2020, § 385 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 
2020, § 386 
Socialnämndens redovisning till Kommunfullmäktige, § 200 
Statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen 
covid-19, § 306 
Statusrapport 20200827 Investeringsfrämjande i Västernorrland - High Coast Invest, 
§ 336 
Strategi för digitalisering - Redovisning av uppdrag KF 1911125 § 186, punkt 11, § 
242 
Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen - Kultur- och tekniknämndens 
beslut, § 381 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning Kommunstyrelsen, § 187 
Svar på revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 2020-08-31", § 363 
Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen", § 325 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan, § 103 
Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten, § 104 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Barn- och utbildning, § 107 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Kultur- och teknik, § 106 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Socialnämnden, § 105 
T 
Taxa för Hemservice, § 377 
Taxor och avgifter 2020 - kultur- och tekniknämndens beslut, § 28 
Taxor och avgifter 2021 -  - kultur- och tekniknämndens beslut, § 444 
Taxor och avgifter 2021 Medelpads räddningstjänstförbund, § 441 



Tertialrapport augusti 2020 - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, § 446 
Tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen, § 351 
Timrå Bygderåd avvecklas och ombildas till ett öppet nätverk under namnet Timrå 
Landsbygdsnätverk, § 443 
Timrå Ishall, värdering, § 419 
Timrå kommuns påverkansarbete för Nationella investeringar i Corona-pandemins 
fotspår, § 324 
Timrå kommuns yttrande - Starkare kommuner: med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), § 281 
Timrå Vatten AB - ansökan om bibehållen checkkredit, § 420 
Timrå Vatten AB - Taxa för allmänna VA-anläggningar 202, § 302 
Timråbo nyproduktion i Söråker § 140 
Trygghet i Timrå- information, § 350 
Trygghetsboende, § 388 
U 
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken 
samt utbytesplan för maskiner 2020-2027 - Kultur- och tekniknämndens beslut § 163 
Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB, § 192 
Uppdrag om VA-plan, § 423 
Uppdragsavtal Sundsvall, Timrå, Ånge kommuner, Medelpads 
räddningstjänstförbund och Civilförsvarsförbundet Medelpad gällande Frivillig 
resursgrupp, § 426 
Uppföljning av internkontroll 2020, KS/Kommunledningskontoret, § 430 
Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen, § 357 
Uppföljning uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå, § 358 
Uppsiktsplikt övriga juridiska personer, § 219 
Utbildning Barnkonventionen - BUNs beslut, § 383 
Utredning om att föra över DinTur Kundcenter från kommunalförbundet till Region 
Västernorrland, § 304 
Utredning om Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård 
och omsorg, § 31 
Utse justerare § 132 
Utse justerare § 415 
Utse justerare, § 183 
Utse justerare, § 214 
Utse justerare, § 260 
Utse justerare, § 274 
Utse justerare, § 3 
Utse justerare, § 318 
Utse justerare, § 348 
Utse justerare, § 61 
Utse justerare, § 87 
Utveckla Åstön inom ramen för befintligt naturreservat, § 7 
Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del - medfinansiering LONA, § 427 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boendeområde, § 327 
Utveckling Vivsta gamla skola - AB Timråbos beslut, § 301 
Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB, § 263 



V 
W 
Verksamhetsplan 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 43 
Verksamhetsplan 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 445 
Verksamhetsplan och budget 2020 - fördelning, Barn och utbildningsnämnden, § 37 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 MBN, § 76 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022, socialnämnden § 33 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023, § 227 
Vidtagna och planerade åtgärder i samband med covid -19, § 126 
Vivsta 19:1, utveckling av området, § 439 
Vivstamon 1:3, del av - Markköp av planlagd industrimark, § 438 
Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning & Drift av IT inom Timrå 
kommun, § 362 
Vägledande råd och bestämmelser för användare, § 360 
Vägledande råd och bestämmelser för mobila enheter, § 361 
Vägledande råd och bestämmelser, Upphandling – revidering, § 94 
Vägledning om krisledningsnämnd, § 270 
Välfärdsbokslut 2019, § 193 
X  
Y 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen, § 465 
Yttrande över Granskningsrapport - Granskning av bokslut och redovisning 2019, § 
221 
Yttrande över granskningsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport", § 220 
Z 
Å 
Årets Timråbo - Kultur- och tekniknämndens representation i kommittén samt 
förslag på ny present - kultur- och tekniknämndens beslut, § 30 
Årsbudget 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt § 402 
Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser § 137 
Årsredovisning 2019, Timrå kommun § 142 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 AB Timråbo § 
143 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 MittSverige 
Vatten och Avfall AB § 144 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Timrå Vatten 
AB § 145 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda 
Fastigheter AB § 146 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda 
Flygplats AB § 147 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda 
Centrum AB § 148 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Wifsta Water 
AB § 149 



Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Medelpads 
Räddningstjänstförbund, § 190 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå, § 225 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Servanet AB, § 
232 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, § 285 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 -
intresseföreningen Norrtåg, § 286 
Återrapportering av uppdrag KF 2019-11-25 § 186 och § 373, punkt 9 – 
Nämndernas verksamhetsplaner 2020 – Kultur- och tekniknämnden, § 75 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet, § 
127 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet, § 287 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet, § 379 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag - Kultur- och tekniknämndens 
återrapport, § 382 
Ä 
Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB, 230 
Ägardirektiv ServaNet AB § 150 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023, § 71 
Äldreomsorgscenter, § 102 
Äldreomsorgscenter, § 387 
Ändringar i kollektivtrafik linje 611 inför skolstart höstterminen 2020, § 262 
Ö 
Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven - 
Medfinansiering LEADER, § 428 
Öppet brev - Lån till byggnad av hall över befintlig bandyplan på Söråker IP, § 252 
Överflyttning av investeringsbudget från 2019 till 2020 - Midlanda Fastigheter AB 
och Midlanda Flygplats AB, § 96 
Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2019, § 189 
Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31 - Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrlands län, § 447 
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