
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Timrå Simhall den 15 februari kl 09:30-15:00 

Beslutande Markus Sjöström (M) 
Cecilia Edholm (S) 
Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Roger Öberg (S) 
Krister Jonsson (M) 
Roger Nordén (T) 
Monica Persson (T) 
Pär Karlstedt (SD) 
Ulric Jansson (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 

Övriga närvarande Elisabeth Svahn (S) 
Leif Söderberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Peter Viberg, IT- och verksamhetsutvecklare 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Johan Engström-Lockner och Monica Persson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 16 februari 2023 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Markus Sjöström, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johan Engström-Lockner, justerare Monica Persson, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2023-02-15 

Anslaget uppsatt den 
2023-02-16 

Anslaget nedtas den 
2023-03-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§ 19 - § 28

……………………………………………………………….. 
Kristina Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 19 Utse justerare 
§ 20 Fastställa ärendelista 
§ 21 Plattform för kultur- och tekniknämnden 
§ 22 Servicedeklarationer 
§ 23 Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
§ 24 Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar 

(vinterväghållningsbidrag) 
§ 25 Delegationsbeslut 
§ 26 Rapporter och informationsärenden 
§ 27 Ekonomi och verksamhet 
§ 28 Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026 - 

revidering 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Utse justerare 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Johan Engström-Lockner (S) och Monica Persson (T) att tillsammans med ordförande Markus 
Sjöström (M) justera dagens protokoll. Justering sker digitalt torsdag 16 februari 2023. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande ärende ”Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och 
Pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026 – revidering”. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Markus Sjöström (M) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärende 
”Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026 – 
revidering”. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21
Plattform för kultur- och tekniknämnden
KTN/2023:46 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Ingen revidering görs på nämndens plattform för ledning och styrning för år 2023. 

--------- 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämndens har under hösten 2022 beslutat om en plattform för ledning och styrning. 
Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden. Genom nämndens plattform säkras 
ägarskap av den kommungemensamma styrmodellen på nämndnivå. Plattformen är en beskrivning av 
hur nämnden tar an sitt uppdrag i relation till fullmäktiges långsiktiga inriktning inom ramen för sitt 
ansvarsområde givet från fullmäktiges reglementen. Nämndens kortsiktiga styrning hanteras genom det 
årliga arbetet med verksamhetsplan och budget, uppföljning och tillkommande aktiva beslut. Det är 
genom plattformen nämnden förmedlar sitt uppdrag till förvaltningschefen. Plattformen revideras vid 
behov och uppdateras kontinuerligt. 

Förvaltningen föreslår att ingen revidering görs på nämndens plattform för ledning och styrning 
eftersom den antogs så sent som för några månader sedan..  

Beslutsunderlag 
Plattform för ledning och styrning KTN 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
Servicedeklarationer 
KTN/2023:37 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag till revidering av servicedeklarationer samt beskriva 
hur dessa kopplar till nämndens plattform för ledning och styrning samt verksamhetsplan och budget. 
Uppdraget ska redovisas september 2023. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden antog 2009-12-10 servicedeklarationer för kultur- och teknikförvaltningen 
och 2012-06-14 reviderade servicedeklarationer. Det finns idag 30 servicedeklarationer.  
 
Med anledning av den nya styrmodellen behöver servicedeklarationerna revideras samt det behöver 
också tas ett framtida beslut vilken/vilka servicedeklarationer som ska vara kvar. Kultur- och 
teknikförvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att gå igenom alla 
servicedeklarationer och lämna förslag under september 2023. Inriktningen på uppdraget är att 
eventuella servicedeklarationer ska skapa värde för dem vi är till för samt titta på hur dessa kopplar till 
nämndens plattform för ledning och styrning samt verksamhetsplan och budget. 
 
Beslutsunderlag 
Servicedeklarationer 
Plattform för ledning och styrning KTN 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
KTN/2022:640 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget 2023-2025. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämndens Verksamhetsplan och budget 2023-2025 ska fastställas. Den bidrar till 
fullmäktiges mål inom angivna ramar. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna kring budget i 
balans 2022-2024 hanteras som en del av verksamhetsplan och budget för nämnden. 
 
Förvaltningschefen föreslår att kultur- och tekniknämnden fastställer kultur- och tekniknämndens 
verksamhetsplan och budget 2023-2025. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 221031 §162 Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
Protokollsutdrag KF 221128 §191 Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 KTN 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda 
vägar (vinterväghållningsbidrag) 
KTN/2023:48 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Upphäva bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar, fastställda av kommunfullmäktige 
1971-10-25 § 186 samt reviderade 1980-12-15 § 266 och 1994-09-12 § 79, fr o m 2023-04-01. 
 
--------- 
 
Ärendet  
Med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag budget i balans 2022-2024 har kultur- och 
teknikförvaltningens förvaltningschef ett uppdrag att utreda på vilket sätt enskilda vägar kan lämnas 
över till vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt samt 
utreda förändringar av bidragsnivån som betalas ut för enskilda vägar och vad det skulle innebära. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har tittat på hur mycket som kommunen betalar ut i bidrag för enskilda 
vägar årligen. I dagsläget betalar kommunen ut två olika bidrag till enskilda vägar. 
 
Glesbygdsvägar med statsbidrag  
Till iståndsättning och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar utanför område där detaljplan 
gäller kan kommunalt bidrag upp till 30% av den av vägverket godkända bidragsgrundande kostnaden 
erhållas. Bidraget får dock ej tillsammans med det statliga bidraget överstiga den bidragsgrundande 
kostnaden. Tekniska nämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att tillskjuta medel utöver det 
föreslagna maxbeloppet. Bidraget utbetalas i efterskott. 
 
Enskilda utfarter och övriga inom glesbygd  
Bidrag utgår till kostnader för vinterväghållning med 1 krona per bidragsberättigad meter väg och 
vintersäsong, samt indexregleras med konsumentprisindex för mars månad med 1980 års index som 
basår. Bidragsbeloppet utbetalas en gång per år. Ansökan om bidrag skall inlämnas till kommunens 
tekniska kontor före maj månads utgång varje år och utbetalas därefter. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att de flesta bidrag är mellan ca 300–5.000 kronor samt att det är 70-
80 ansökningar per år. Totalt betalar kommunen ut 300 tkr årligen för båda bidragstyperna tillsammans. 
Förvaltningen gör bedömningen är att dessa bidrag inte är avgörande för att snöröjningen blir utförd 
eftersom bidraget söks i efterhand. Dessutom är det mycket administration i handläggning för både 
kultur- och teknikförvaltningen och ekonomikontoret. 
 
Förvaltningen föreslår att bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar, fastställda av 
kommunfullmäktige 1971-10-25 § 186 samt reviderade 1980-12-15 § 266 och 1994-09-12 § 79, upphävs 
fr o m 2023-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Delegationsbeslut 
KTN/2023:43 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Anmälan av delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogad delegationsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut KTN DEL §§ 10-25 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2023:44 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar. 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Skriftlig återrapport avseende beviljat föreningsbidrag Söråkers IF – Förstudie Ishall Söråker, 
föreningssamverkan. Föreningen redovisade muntligt innehållet i rapporten på sammanträdet. 
 

2. Protokollsutdrag KF 230130 §21 Medelpads Räddningstjänstförbund - Omfördelning av 
investeringsmedel. Detta är beslutet som togs i KF efter ordförande Markus Sjöströms beslut 
på delegation i brådskande ärenden 2023-01-30. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2023:45 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna verksamhetsberättelse 2022 avseende kultur- och tekniknämnden. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2022 avseende kultur- och 
tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse KTN 2022 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
 
Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 - revidering 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Roger Nordén (T) som ersättare i Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2023-01-18 utse Markus Sjöström (M) som ordinarie ledamot 
och Sven-Åke Jacobson (KD) som ersättare i Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Det har senare framkommit att Sven-Åke Jacobson har utsetts till ersättare i Kommunala 
Tillgänglighets- och Pensionärsrådet både från kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden. Då 
man inte kan vara ersättare från två nämnder samtidigt behöver ny ersättare utses från kultur- och 
tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 230118 §8 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
Vald ledamot 
 
Exp     /     2023 
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