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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Plåtslagarvägen 17 08:00-11:30 

Beslutande Gunnar Grönberg (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
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Cecilia Edholm (S) 
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Övriga närvarande Lilian Lagergren Johansson (C) deltar endast i 
föredragningarna 
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Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Roger Nordén (T) 
Oskar Andersson (M) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
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Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Cecilia Edholm och Markus Sjöström 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2022-02-17 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Gunnar Grönberg, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Cecilia Edholm, justerare Markus Sjöström, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

Anslaget uppsatt den 
2022-02-17 

Anslaget nedtas den 
2022-03-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§1-§18

……………………………………………………………….. 
Kristina Olofsson, sekreterare 
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§ 1 Mötets former och genomförande 
§ 2 Utse justerare 
§ 3 Fastställande av ärendelista 
§ 4 Medborgarförslag – Bygg om hela återvinningscentralen 
§ 5 Medborgarförslag – Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till matsal för 

Mariedalsskolan 
§ 6 Revisionsrapport ”Granskning av ekonomisystemet” 
§ 7 Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
§ 8 Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Söråker 1:9, 11:1, 16:2, 4:4, 4:5 
§ 9 Kylanläggning ishallen 
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§ 11 Energieffektivisering 
§ 12 Hastighetsändringar Söråker 
§ 13 Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb – Utsättning av fisk 
§ 14 Delegationsbeslut 
§ 15 Rapporter och informationsärenden 
§ 16 Ekonomi och verksamhet 
§ 17 Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
§ 18 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Genomföra kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 digitalt via Zoom och fysiskt på Bergeforsens IP. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Cecilia Edholm (S) och Markus Sjöström (M) 
att justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, 
torsdag 17 februari 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande informationspunkt avseende Information om verksamheten 
på Pangea under ärendet Rapporter och informationsärenden samt tillkommande ärende Gratis hyra av 
torgplatser under coronakrisen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande 
informationspunkt avseende Information om verksamheten på Pangea under ärendet Rapporter och 
informationsärenden samt tillkommande ärende Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Medborgarförslag - Bygg om hela återvinningscentralen 
KTN/2021:632 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om hela återvinningscentralen. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då förvaltningen redan påbörjat översyn av det 
framtida behovet kring återvinningscentral. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Medborgarförslag - Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till 
matsal för Mariedalsskolan 
KTN/2021:649 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Protokollsanteckning från David Forslund (T): 
Timråpartiet vill bygga en matsal men vill se en utredning från förvaltningen för att hitta lämpligaste 
platsen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om baksidan av kommunhusets parkering till matsal 
för Mariedalsskolan. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då en lokaliseringsutredning avseende matsalens 
placering redan pågår.  
 
Förslagsställaren som i medborgarförslaget angett att denna ville föredra sitt ärende närvarande vid 
sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Kultur- och tekniknämnden beslutar avslå medborgarförslaget. Dock kommer medborgarförslaget att 
vidarebefordras till lokaliseringsutredningen som ett underlag till befintlig utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Revisionsrapport "Granskning av ekonomisystemet" 
KTN/2021:656 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
--------- 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen 
kring ekonomisystemet. 
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapporten 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" 
KTN/2021:510 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
--------- 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt 
revisionens rekommendationer: 
 
Verksamhetsuppföljning 
Förslag till svar som kan användas i samtliga granskningar av nämndernas delårsrapportering: 
 
• Vi håller position, syftet med styrningen är att styra på effekt där ute – då kan vi inte formulera mått 

som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det ska gå åt rätt håll. 
• Det tar tid att forma uppföljningen av styrningen enligt styrmodell, vi kommer att arbeta vidare med 

att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys under 2022. Finns förutsättningar att på bättre sätt 
bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas av revisorerna. 

• Verksamhetscontroller får i uppdrag att analysera och föreslå hur nämndernas verksamhetsplaner 
med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till fullmäktiges verksamhetsplan och budget. 

 
Internkontroll 
Kultur- och tekniknämnden har fördubblat kontrollerna till att ske två gånger per år där det är möjligt. 
Övriga kontroller går bara att göra en gång per år eftersom aktiviteterna utförs endast vid ett tillfälle per 
år. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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10 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt  Söråker 
1:9, 11:1, 16:2, 4:4 och 4:5 
KTN/2022:25 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt på fastigheterna 
Söråker 1:9, 11:1, 16:2, 4:4 och 4:5. 

 
2. Uppdra till ordförande Gunnar Grönberg (S) och förvaltningschef Jan Eriksson att underteckna 

avtalen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten & Avfall AB har upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om upplåtelse 
av ledningsrätt avseende underjordisk vatten- och avloppsledning samt ventiler, visare och övriga 
anordningar som behövs för dess ändamål över fastigheterna Söråker 1:9, 11:1, 16:2, 4:4 och 4:5. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättade förslag godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Mitt Sverige Vatten & Avfall 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Kylanläggning ishallen 
KTN/2022:34 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
1. Använda ytterligare 2.500 tkr av 30.000 tkr från potten för investeringar till investeringsplan år 2022 

för verksamheten Fastighet.  
 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta investering kylanläggning ishall samt omprioritera inom potten 
för planerade investeringar för fastighet för att möjliggöra denna investering.  
 

3. Investeringen ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 
 

4. Uppdra till förvaltningen att se över möjligheten till energiåtervinning av den nya anläggningen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I kommunens ishall finns det en kylanläggning som gör det möjligt att ha konstfrusen is. Den möjliggör 
is i både A och B hallen. Det är hjärtat av denna anläggning som möjliggör att kunna lägga is och 
behålla den. Under de senaste åren har vi haft många driftstörningar och problem med denna 
anläggning som gjort det svårt att säkerställa att kunna ha isar och risken för att få stora haverier där vi 
helt står utan is är stor har ökat. Arbetsmiljön är inte bra i själva utrymmet för kylanläggningen.  
 
Förvaltningen har haft en extern konsult som utrett kylanläggningen. Deras bedömning är att 
kompressorn behöver bytas ut. För att få plats med den nya kompressorn är förslaget är att en separat 
byggnad byggs utanför ishallen vilket möjliggör en bättre arbetsmiljö för de som arbetar med 
anläggningen. I det utrymme som idag är kompressorrum behålls en del av utrustningen för 
kylanläggningen fortsättningsvis. Den nya anläggningen bedöms också vara med energieffektiv än den 
tidigare.  
 
För att möjliggöra detta byte och inte riskera att kommunen står utan is inför höstens säsong behöver 
beställning av kompressorn göras i mitten-slutet av februari eftersom den är ca 13-18 veckors 
leveranstid. Budgeterad kostnad för denna åtgärd är 4.900 tkr inkl. ny byggnad utanför ishallen. 
 
Förslaget från förvaltningen är att använda 2.500 tkr av de ofördelade medlen av pott för eftersatt 
underhåll samt omprioritera inom de föreslagna investeringar för fastighet som finns i VP och budget 
för KoT 2022.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Martin Andersson (SD) föreslår för Timrå IK att täcka investeringsbehovet genom en högre hyra över 
tio år som täcker kostnaderna. 
 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår tillägg av en fjärde punkt; Uppdra till förvaltningen att se 
över möjligheten till energiåtervinning av den nya anläggningen. 
 
Anna-Lena Fjellström (S) föreslår bifall till allt utom Martin Anderssons förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
David Forslund (T) föreslår bifall till Gunnar Grönbergs förslag men inte till Martin Anderssons 
förslag. 
 
Ordförande Gunnar Grönberg ställde Martin Anderssons förslag under proposition avslag-bifall. 
Nämnden beslutade avslå förslaget. 
 
Ordförande Gunnar Grönberg ställde sitt förslag under proposition avslag-bifall. Nämnden beslutade 
bifalla förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsstrateg 
Verksamhetschef fastighet 
Controller 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Produktionskök 
KTN/2021:702 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Vid ett eventuellt beslut om byggnation av ytterligare ett produktionskök föreslår kultur- och 
tekniknämnden byggnation i anslutning till ny förskola i Söråker. 
 
---------- 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-15 uppdra till förvaltningschef att utreda 
omständigheterna gällande behov av ytterligare produktionskök samt be kultur- och tekniknämnden se 
över vart ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna vara beläget. 
 
Förvaltningen har utrett frågan gällande befintliga produktionskök. Bedömer Barn- och 
utbildningsförvaltningen att produktionskapaciteten behöver öka så räcker ytorna inte till i befintligt 
produktionskök. Förvaltningens förslag är att ytor tillskapas i projekt förskola Söråker som möjliggör 
ett produktionskök till. Detta skulle medföra att kommunen skulle bli mindre sårbar vid kriser i och 
med att kommunen har två produktionskök som är separat lokaliserade också.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 211215 §136 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Energieffektivisering 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
1. Använda 3.650 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i    
    investeringsplan år 2022 för objekten Centralköket/Arenaskolan och nya    
    brandstationen Timrå. 
 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar.  
 
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 
 
4. Återremittera till förvaltningen att ej gå vidare med investering kommunhuset och    
    till förmån för nya badhuset utreda investering där istället.  
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda förutsättningar 
för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i samband med arbete 
med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera typer av åtgärder. En 
åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga fastigheter. Viktiga faktorer 
att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och att takkonstruktionen klarar av 
den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. Förvaltningen föreslår att nämnden 
uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för 
solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering av eventuellt kommande fördjupade 
utredningar inför investeringsbeslut om framtida solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. Förvaltningen gjorde en första 
inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan vara möjligt. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för 
solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett följande fastigheter Centralköket/Arenaskolan, 
nya brandstationen Timrå samt Timrå kommunhus med följande resultat: 
 
Centralköket/Arenaskolan 
Omfattning: 360 st solceller och 2 växelriktare inkl. arbete.  
Kostnaden är kalkylerad till ca 1.700 tkr.  
Anläggningen skulle producera ungefär 115 – 120 MWh/år. 
 
Nya brandstationen Timrå 
Omfattning 472 stycken solceller och 2 stycken välriktare inkl. arbete. 
Kostnaden är kalkylerad till ca 1.950 tkr. 
Anläggningen skulle producera ungefär 145 MWh/år. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Detta ingick inte i projektet när det startade. 
 
Timrå kommunhus 
Under projektering gällande omfattning. 
Kostnaden är budgeterad till ca 1.350 tkr. 
Anläggningen bedöms kunna producera ungefär 345 MWh/år. 
 
Upphandling av respektive objekt är påbörjade och kommer att slutföras om beslut tas av nämnden 
annars avbryts upphandlingarna. Förvaltningen anser att det är en bra satsning eftersom bedömningen 
är att energimarknaden kommande år kommer kunna vara volatil samt att energipriserna högre.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om investering gällande följande objekt: 
Centralköket/Arenaskolan, nya brandstationen Timrå, Timrå kommunhus.   
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Kultur- och tekniknämnden beslutar:  
1. Använda 3.650 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för 
objekten Centralköket/Arenaskolan och nya brandstationen Timrå. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar.  
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 
4. Återremittera till förvaltningen att ej gå vidare med investering kommunhuset och    
    till förmån för nya badhuset utreda investering där istället.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef fastighet 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Hastighetsändringar Söråker 
KTN/2022:17 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna förslag till hastighetsändringar i Söråker. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att förbereda lokala trafikföreskrifter. 
 

3. Uppdra till förvaltningen att informera boende i området om hastighetsändringarna. 
 

--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till hastighetsändringar i Söråker. Förvaltningen 
föreslår att nämnden godkänner förslag till hastighetsändringarna samt uppdrar till förvaltningen att 
förbereda lokala trafikföreskrifter för dessa. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att informera boende i 
området om hastighetsändringarna. Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till hastighetsändringar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb - Utsättning av fisk 
KTN/2021:620 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av dokument enligt riktlinjerna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Storöringens fiskeklubb har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för utsättning av fisk i 
Vivstavarvstjärn och Fäbodtjärn. 
 
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 20.000 kr. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Kultur- och tekniknämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av 
dokument enligt riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Storöringens Fiskeklubb 
Controller 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Delegationsbeslut 
KTN/2022:5 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapporter KTN DEL Avf §§ 123-126 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 368-400, 1-21 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2022:6 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokoll MBL §19 2021-06-08 
 

2. Protokoll Samverkan 2021-06-08 
 

3. Protokoll Samverkan 2021-08-24 
 

4. Protokoll MBL §19 2021-10-12 
 

5. Protokoll Samverkan 2021-10-12 
 

6. Protokoll MBL §19 2021-11-30 
 

7. Protokoll Samverkan 2021-11-30 
 

8. Protokollsutdrag KF 211129 §198 Reglemente för kultur- och tekniknämnden – Revidering 
 

9. Reglemente för kultur- och tekniknämnden 
 

10. Protokollsutdrag KF 211129 §192 Biblioteksplan 2022-2026 
 

11. Protokollsutdrag KS 220111 §6 Lokalisering av ny förskola Söråker 
 

12. Verksamhetsberättelse 2020 NTF Västernorrland 
 

13. Verksamhetschef Kristina Lindström och fritidsgårdsföreståndare Maria Grönfeldt Törnberg 
informerar om verksamheten på Pangea. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2022:7 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna kompletteringsbudget 2022 och verksamhetsberättelse 2021 avseende kultur- och 
tekniknämnden. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger förslag till kompletteringsbudget 2022 och verksamhetsberättelse 2021 avseende kultur- och 
tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringsbudget 2022 
Verksamhetsberättelse 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fortsätta med gratis hyra av torgplatser under tiden 1 januari – 30 juni 2022. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 att gratis hyra av torgplatser införs för alla under tiden 1 
maj-31 augusti 2020. Nämnden beslutade även 200904 att fortsätta med gratis hyra av torgplatser under 
tiden 1 september–31 december 2020 samt 201203 under tiden 1 januari-31 december 2021. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat om fortsatta kommunala åtgärder avseende stöd till 
företagen t o m 30 juni 2022. Med anledning av detta föreslår förvaltningen fortsatt gratis hyra av 
torgplatser under tiden 1 januari – 30 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut KS DEL/2021 §65 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Verksamhetschef fastighet 
Arbetsledare utemiljö 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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