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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges  
sammanträde måndag den 25 oktober 2021 kl 17.00 
 
 
Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 2   Anteckning av närvarande  
______________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 3    Utse två ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera 
protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 4  Fastställa ärendelista 
___________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 5  Delårsrapport 2021 med helårsprognos 
 
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. 

________________________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 6  Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Återkalla alla 
uppdrag i styrelse/nämnder och kommunfullmäktiges presidium 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
__________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 7   Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Alla partier i 
valnämnden 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bifalla motionen. 

______________________________________________________________________________ 
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Ärende nr 8    Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Monika Norlin Hanberg 
(SD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
__________________________________________________________________ 

Anmälningsärenden: 
 
9. Medborgarförslag utläggning av valsedlar - Valnämndens beslut 
10. Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på simhallen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
11. Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anslutning till Fagerstranden - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 
12. Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri 
förskola - Kultur- och tekniknämndens beslut 
13. Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs herrgård - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
14. Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
15. Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att uppmuntra till 
löpning och cykling - Kultur- och tekniknämndens beslut 
16.  Revisionsrapport - Grundläggande granskning – Timråbo 
17. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021 
18. Delårsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
19. Motionsredovisning 
20. KF-Uppdrag  
 
 

 


