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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Plåtslagarvägen 17 08:00-12:00 

Beslutande 
 

Gunnar Grönberg (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Cecilia Edholm (S) deltar via Skype 
Stig Svedin (V) 
Peter Granåsen (L)  
David Forslund (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Markus Sjöström (M) 
Åsa Eriksson (c) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Christer Brodén (S) 
Leif Söderberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) deltar via Skype 
Roger Nordén (T) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Marie Lodin och Åsa Eriksson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2020-06-18 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marie Lodin, justerare Åsa Eriksson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-18 

Anslaget nedtas den 
2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§57-§74 

……………………………………………………………….. 

 

Kristina Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
 

3 § 57 Utse justerare 
4 § 58 Fastställa ärendelista 
5 § 59 Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen 
6 § 60 Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela 

kommunen 
8 § 61 Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- 
10 § 62 Revisionsrapport – ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete” - 

återrapprot 
12 § 63 Intern kontroll - uppföljning 
13 § 64 Arrende Norrberge 1:60 
14 § 65 Ansökan föreningsbidrag Medelpads Dövas förening – Färdigställande 

/återuppbyggnad av vattenskadad servicebyggnad på Alnö 
15 § 66 Matavfallsinsamling 
18 § 67 Investeringar 2020 – Fördelning av potter 
19 § 68 Delegationsbeslut 
20 § 69 Rapporter och informationsärenden 
21 § 70 Ekonomi 
22 § 71 Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå – Avsiktsförklaring och 

samverkansavtal 
24 § 72 Anläggningsarrende Bergeforsen 1:147- Teknikbod 
25 § 73 Byte av sammanträdesdag september 
26 § 74 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Marie Lodin (S) och Åsa Eriksson (C) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, torsdag 
den 18 juni 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet med tillkommande ärenden Bro 22-963 över E4 vid trafikplats 
Timrå – Avsiktsförklaring och samverkansavtal, Anläggningsarrende Bergeforsen 1:147 – Teknikbod 
samt Byte av sammanträdesdag september. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärenden Bro 
22-963 över E4 vid trafikplats Timrå – Avsiktsförklaring och samverkansavtal, Anläggningsarrende 
Bergeforsen 1:147 – Teknikbod samt Byte av sammanträdesdag september. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen 
KTN/2020:395 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna upprättad ansökningsblankett.  
 

2. Uppdra till förvaltningen att skicka ut ansökningsblanketten till föreningarna samt behandla 
inkomna ansökningar och lämna förslag på bidragsbelopp till kultur- och tekniknämnden  
2020-10-15. 
 

3. Hantera inkomna ansökningar med medel från kontot föreningsbidrag för kultur- och 
tekniknämndens förfogade. 
 

_____ 

 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-29 uppdra till förvaltningen att informera alla föreningar 
om de statliga stöd som finns att söka samt att på särskild upprättad blankett senast 30 september 2020 
inkomma med ansökan om särskilt stöd om föreningen lidit förlust med anledning av coronaviruset, 
säkerställa att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet för idrottsföreningar blir enligt 
kommunens beslutade budget inför 2020 samt att föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet 
godkänd verksamhetsberättelse och bokslut då årsmöten kan behövas flyttas fram.  
 
Förvaltningen skickade 2020-05-04 ut ett informationsbrev till föreningarna angående ovanstående. 
Förvaltningen har därefter utformat en ansökningsblankett om särskilt stöd till föreningar som lidit 
förlust med anledning av coronaviruset. Under arbetet har ett nytt inlämningsdatum för ansökan 
föreslagits till 14 september så att förvaltningen ska hinna behandla ansökningarna och lämna förslag på 
bidragsbelopp till kultur- och tekniknämndens sammanträde 15 oktober. 
 
I dagsläget finns det 450.000 kr kvar på kontot föreningsbidrag för nämndens förfogande. 
Förvaltningens förslag är att hantera inkomna ansökningar inom kvarvarande medel från kontot 
föreningsbidrag för kultur- och tekniknämndens förfogande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §49 
Skrivelse till föreningar 
Förslag till ansökningsblankett 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen - komplettering 
KTN/2019:656 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar:  
 
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.  
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 200310 att återremittera motionen från Per-Arne Frisk (S), anmoda kultur- 
och tekniknämnden att klargöra/utreda: hur stor andel av det totala vägnätet inom kommunen utgörs 
av enskilda vägar, vilka av dessa får underhållsbidrag från kommunen samt på vilka premisser som 
bidrag beviljas samt att klargörandet/utredningen redovisas på kommunstyrelsens möte i juni 2020. 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 överlämna efterfrågade uppgifter avseende vägar i Timrå 
kommun till kommunstyrelsen för behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beredning 
återremitterade ärendet för komplettering med analys och förslag till bifall eller avslag. 
 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att ge ett uppdrag att utreda rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i 
hela kommunen med målsättningen att det skall vara klart för beslut om en mer jämlik 
drift/administration av enskilda vägar under 2020. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 
kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen menar att i Sverige har vi idag tre former av ansvar för väghållning; 
staten, kommuner och enskilda vägföreningar. Största delen av Sveriges vägnät består av enskilda vägar. 
 
Det Per-Arne Frisk (S) menar att kommunen ska ta över fler vägar från enskilda väghållare alternativt 
betala ut mer bidrag till dessa enskilda väghållare. Båda alternativen skulle innebära stora 
kostnadsökningar för kommunen för att kunna genomföra samtidigt som vi ska vara medveten att 
staten i sin tur vill överlåta fler vägar till kommunen vilket också ökar kostnaderna.  
 
Förvaltningen anser att kommunen ska hålla sig till kommunala angelägenheter vilket egentligen är 
kommunala vägar. Idag ger Timrå kommun bidrag till enskilda vägar som inte får bidrag från staten till 
viss del. Sedan har vi ett antal enskilda vägar som kommunen får bidrag från staten för att sköta där 
bidraget från staten täcker ungefär 50 % av kostnaden och resten är skattemedel (kommunala) som 
finansierar driften. Här skulle det istället kunna vara vägföreningar som sköter dessa vägar.  
 
Ska man utifrån kommunallagen se på det här borde kommunen minska bidragen till de enskilda vägar 
som inte får bidrag från staten samt att kommunen borde lägga över ansvaret för de enskilda vägar som 
kommunen sköter till enskilda vägföreningar. De enskilda vägföreningarna får då bidraget från staten 
samt att de sköter allt med vägen utan kommunal inblandning. 
 
Förvaltningen har tagit fram efterfrågade uppgifter. Nedan är en sammanställning av fördelning per 
väghållaransvar: 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Allmänna vägar (statliga och kommunala) och enskilda i Timrå kommun   

    

Kommunala gator och vägar som sköts helt med kommunala skattemedel 146 987 

Statliga vägar 229 000 

Enskilda gator och vägar som kommunen sköter mot att kommunen får statsbidrag. 
(Statsbidraget täcker inte fullt ut) 65 120 

Enskilda vägar med statligt driftbidrag som kommunen inte sköter 65 810 

Enskilda vägar utan statsbidrag (s k gulvägar) som kommunen sköter  1 355 

Summa meter 508 272 

 
I genomsnitt kostar det ca 130 kr/år per meter väg med drift, underhåll och investeringskostnader. Om 
kommunen skulle ta ett större ansvar för den delen som inte kommunen sköter enligt ovan dvs. 65810 
meter väg skulle det kosta kommunen mellan 8600 – 8700 tkr mer per år för drift och underhåll. 
Förvaltningen anser att det är ett för stort åtagande utifrån bl.a. det ekonomiska perspektivet där 
kommunen behöver prioritera kommande år samt att detta måste ses som en frivillighet om 
kommunen vill göra det eller inte. 
 
De gånger som kommunen borde vara med och betala är när vi är delägare i någon av dessa vägar som 
markägare efter dessa vägar. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190930 §152 
Motion från Per-Arne Frisk (S) 
Protokollsutdrag KTN 200123 §4  
Protokollsutdrag KS 200310 §97 
Klassificering av vägar 
Bestämmelser om bidrag till underhåll av enskilda vägar 
Beräkningsmodell statligt driftbidrag 
Vägar i Timrå, antal kilometer per vägtyp 
Vinterväghållningsbidrag åren 2009-2020 index o utbetalning 
Enskilda vägar som fick statligt och-eller kommunalt bidrag på hela eller delar av vägsträckan 2019 
Protokollsutdrag KTN 200429 §37 
Återremiss från beredning inför KS 200602 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- 
KTN/2020:376 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att inte ta ut någon hyra av föreningar med säte i Timrå vad gäller 
kommunens olika lokaler från och med mars 2020 så länge rekommendation/förbud om 
deltagarbegränsning gäller. Att uppmana styrelsen för AB Timråbo att ta motsvarande beslut. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och tekniknämnden har mottagit skrivelser från Svenska Fotbollsförbundet, RF-SISU 
Västernorrland, Ideell kulturallians och Sveriges Ridskolor om stöd med anledning av coronakrisen. 
 
På kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-04-29 diskuterades rättvisan i att sänka hyran för de 
som hyr lokaler mot att alla föreningar ska kunna söka stöd om de lidit förlust. Det kan slå olika 
beroende på typ av förening och därav beslutade kultur- och tekniknämnden att uppdra till 
förvaltningen att informera alla föreningar om de statliga stöd som finns att söka samt att på särskild 
upprättad blankett senast 30 september 2020 inkomma med ansökan om särskilt stöd om föreningen 
lidit förlust med anledning av coronaviruset, säkerställa att den totala summan av det kommunala 
aktivitetsstödet för idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 2020 samt att 
föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse och bokslut då 
årsmöten kan behövas flyttas fram. 
 
Förvaltningen har till kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-06-17 tagit fram ett förslag på en 
blankett för föreningar som vill söka stöd hos kommunen om de lidit förlust med anledning av 
coronaviruset med senaste ansökningsdatum  
2020-09-14. 
 
När det gäller betalningstiden för föreningar tillämpas samma som för företagen och hyror i 
kommunägda lokaler, 150 dagar. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Nollhyra mars- 
Sammanställning över lokalhyror 2019 
Protokollsutdrag KTN 200429 § 49 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Revisionsrapport - "Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete" - 
återrapport 
KTN/2017:442 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna redovisningen av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på förvaltningen. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
KPMG utförde 2018 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete och angav rekommendationer till kommunstyrelsen samt till kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen upprättade ett förslag till svar på revisionsrapporten med svar på 
revisorernas rekommendationer samt övrig information om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-03-08 godkänna upprättat förslag till svar på 
revisionsrapporten samt uppdra till förvaltningen att under hösten 2018 redovisa hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs. 
 
Eftersom kommunens centrala arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har dragit ut på tiden har 
förvaltningens arbete också gjort det. 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter   
Vid nyanställning av chefer och arbetsledare deltar den nyanställde i en arbetsmiljöutbildning och 
därefter fördelas arbetsmiljöuppgifterna.  
 
SAM-kalendarium 
Som underlag för det systematiska arbetet finns ett SAM-kalendarium som visar tidplaner för 
arbetsmiljörond, medarbetarsamtal, uppföljning av tillbud och arbetsskador, arbetsplatsträffar samt 
uppföljning av SAM mm. Här finns även länkar till styrande dokument, stödjande dokument samt 
relaterade länkar samt checklistor för riskbedömningar och handlingsplaner. Uppföljningar sker årligen 
på verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Verksamhetssystemet DeDU används för att lägga in vad 
som ska utföras. 
 
Arbetsplatsträffar 
Alla verksamhetsansvariga har likadana mallar för dagordning till sina arbetsplatsträffar där en punkt 
om systematiskt arbetsmiljöarbete alltid finns med. ”Mätsticka för social och organisatorisk 
arbetsmiljö” används regelbundet. 
 
Arbetsmiljöronder 
Arbetsmiljöronder sker årligen. Alla verksamhetsansvariga har mallar för arbetsmiljöronder som ska 
fyllas i. Kontroll sker på att anmärkningen utförts.  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Samordnare 
Förvaltningen har utsett en samordnare som arbetar övergripande med information, sammanställningar 
och rapporter avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete” 
Svar på revisionsrapporten 
Protokollsutdrag KTN 180308 §16 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Samordnare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Intern kontroll - uppföljning 
KTN/2020:396 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppföljningsrapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Revisorerna har påpekat att nämnden bör följa upp den interna kontrollen vid flera tillfällen under året. 
I internkontrollplanen för 2020 har de flesta internkontrollpunkterna utökats till att ske två gånger per 
år, i maj och november, för rapport till nämnden i juni och december. Några rapporter har andra tider. 
 
Bifogade uppföljningsrapporter avser tiden januari-april 2020. Kontrollanterna har inget att erinra 
förutom att märkningen av inventarier behöver åtgärdas. Förvaltningen planerar en aktivitet med 
märkning av inventarier inom kultur- och teknikförvaltningens alla områden.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 
Uppföljningsrapporter maj 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Internkontrollsamordnare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Arrende Norrberge 1:60 
KTN/2020:452 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna avtal om lägenhetsarrende. 
 

2. Uppdra till ordförande och förvaltningschef att underteckna avtalet. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Arrendatorn har presenterat sin verksamhetsidé, syftet med arrendet är att utveckla området vid Y-et 
med inriktning besöksnäring lekpark/äventyrspark. Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett 
förslag till arrendeavtal. Kommunstyrelsen via bl a näringslivskontoret har ställt sig positiv till detta i sitt 
yttrande. Kultur- och teknikförvaltningen har sökt förhandsbesked med beslut MBN 200217 §26 och 
strandsskyddsdispens med beslut MBN 200217 §25. Servicebyggnaden i området ingår också i 
arrendeavtalet. Längden på arrendet är 10 år för att möjliggöra för arrendatorn att investera i området 
om det finns ett behov för det.  
 
Både näringslivskontoret och kultur- och teknikförvaltningen anser det viktigt att få igång någon form 
av verksamhet kopplat till besöksnäringen i och med att kommunen gjorde i ordning Y-et. Detta kan 
bidra till kommunens attraktivitet kopplat till Vision 2025. 
 
Beslutsunderlag 
MBN 200217 §25  
MBN 200217 §26 
Arrendeavtal 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Arrendator 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Ansökan föreningsbidrag Medelpads Dövas förening - 
Färdigställande/återuppbyggnad av vattenskadad servicebyggnad på 
Alnö 
KTN/2020:347 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Avslå ansökan. 
 

2. Till protokollsutdraget bifogas Normer för föreningsbidrag. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Medelpads Dövas förening har inkommit med ansökan om bidrag till färdigställande/återuppbyggnad 
av vattenskadad servicebyggnad på Alnö. Föreningen har även 2018 skickat in en ansökan som avslogs 
av kultur- och tekniknämnden. 
 
Förvaltningen föreslår att ansökan avslås på samma villkor som 2018 eftersom föreningen inte finns 
med i Timrå kommuns föreningsregister och inte bedriver verksamhet i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads Dövas förening 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Matavfallsinsamling 
KTN/2020:477 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att påbörja matavfallsinsamling från 2022.  
 

2. Uppdra till förvaltningen att ansöka om dispens enligt avfallsförordningens § 15 C.  
 

_____ 
 
 
Ärendet 
Matavfall är en resurs i ett samhälle som går emot cirkulär ekonomi. Genom att separera matavfallet 
och samla in och behandla det avskilt från övrigt hushållsavfall flyttas avfallet uppåt i avfallshierarkin. 
Behandling genom rötning ger upphov till både biogas och biogödsel, vilket minskar beroendet av 
fossila drivmedel och konstgödsel.  
 
Enligt avfallsförordningen skall kommunen tillhandahålla ett system för insamling av matavfall 2021.  
 
Utdrag ur Avfallsförordningen: 
  
Matavfall 
 
15 a §   Kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat 
från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. Förordning (2018:1466). 
 
15 b §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i 15 a §. Förordning (2018:1466).  
 
15 c §   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 15 a §, om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt förvaltningen innebär följande paragrafer i avfallsförordningen: 
 
§ 15 b Ger möjlighet till undantag när miljömässiga och ekonomiska fördelarna inte uppväger 
nackdelarna för hela eller delar av en kommun.  
 
§ 15 c Ger möjlighet till tidsbegränsad dispens för att på ett för kommunen ekonomiskt och 
miljömässigt fungerande sätt att införa matavfallsinsamlingen.  
 
Syftet med matavfallsinsamling är att det uppfattas som positiv, förståeligt och praktisk av invånarna. 
Det krävs att systemet samverkar med övriga avfallslösningar. För att nå dit behöver Timrå kommuns 
invånare och verksamheter få ett resurseffektiv, miljömässigt positivt och ett för invånarna väl 
fungerande system för matavfallsinsamling. 
 
Förutsättningarna för ovan nämnda punkter har delvis varit och är fortfarande till viss del oklara. 
Kultur- och teknikförvaltningen ser ändå att det nu finns förutsättningar för och möjligheter att gå 
vidare med matavfallsinsamling i kommunen.   
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Möjlighet till att inom rimligt avstånd finnas avsättning för behandling av det insamlade 
matavfallet 
 
Hemab, Härnösands Energi och miljö har fattat beslut om utbyggnad av sin biogasanläggning med 
ytterligare 15000 ton behandlingskapacitet. Detta under förutsättning att de tilldelas delfinansiering från 
klimatklivet. Detta ger möjlighet till avsättning inom ett avstånd som är både ekonomiskt och 
miljömässigt rimligt.  
 
Samordning med insamling av övrigt hushållsavfall för att få ett system som invånarna 
uppfattar som rationellt och fungerande 
 
Denna fråga är komplex. Kommunen ansvarar för insamling av matavfall och det sk restavfallet. För 
förpackningar gäller producentansvar, där tillståndsgivna insamlingssystem ska börja gälla från 2021, 
men naturvårdverket har avslagit ansökningarna. För returpapper är ansvarsfrågan oklar då regeringen 
har meddelat att producentansvaret för returpapper ska upphöra och ansvaret övergå till kommunerna. 
Dessa oklarheter till trots bör kommunen påbörja arbetet med införandet av matavfallsinsamling och 
där så är lämpligt samverka med andra insamlingssystem för att ge invånarna goda förutsättningar för 
att sortera sitt avfall på rätt sätt.  
 
Ett beslut om matavfallsinsamling i kommunen ger kultur- och tekniknämnden möjlighet att jobba 
vidare med de praktiska frågeställningarna kring hur avfallsförordningens 15 § ska kunna förverkligas i 
Timrå.  
 
Mål för Timrå kommun 

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 
Insamling av matavfall och biologisk behandling genom rötning är en del av vägen för Timrå för att 
skapa livskraftiga och attraktiva livsmiljöer med goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv. Det 
ger bättre förutsättningar för ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen. 
 
Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv 
För ett ekologiskt hållbart liv fortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen 
med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att fossila bränslen successivt ersätts av 
förnybara alternativ för fastigheter, resor och transporter, samt att vi i större utsträckning ökar 
användningen av den distansfria teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. 
 
Nyckeltal för inriktningsmål 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling, (andel %), är ett av 
nyckeltalen för kommunens inriktningsmål. Matavfalls insamling är en förutsättning för att kunna öka 
inom detta inriktningsmål. 
 
Kultur- och teknikförvaltingen föreslår att kommunen ska erbjuda insamling av matavfall från 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
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Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetsansvarig avfall och återvinning 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Investeringar 2020 - Fördelning av potter 
KTN/2019:729 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Använda 9.610 tkr av 31.000 tkr för investering i investering hissar 1.000 tkr, investering 
ventilation 1.000 tkr, investering duschrum Fagervikskola 1.500 tkr, investering konstgräs NCC- 
hallen 1.800 tkr, investering bro 22-963 2.200 tkr, investering vägar 2.000 tkr, investering 
stubbfräs 110 tkr. 
 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovan nämnda investeringar.  
 

3. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag på fördelning av kvarvarande potter. 
 
____ 
 
 
Ärendet 
I investeringsbudgeten för 2020 har kultur- och tekniknämnden tilldelats investeringspott på totalt 31 
miljoner kronor. Denna summa ska användas för arbetet med det eftersatta underhållet inom fastighet, 
väg och trafik, maskiner, idrotts- och fritidsanläggningar samt kulturbyggnader. Förvaltningen föreslår 
att nämnden använder 9.610 tkr av 31.000 tkr för investering hissar 1.000 tkr, investering ventilation 
1.000 tkr, investering duschrum Fagervikskola 1.500 tkr, investering konstgräs NCC-hallen 1.800 tkr, 
investering bro 22-963 2.200 tkr, investering vägar 2.000 tkr, investering stubbfräs 110 tkr.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 att fördela 9.700 tkr, 2020-01-23 att fördela 4.600 tkr 
samt 2020-03-12 att fördela 1.500 tkr av den totala investeringspotten på 31.000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200312 §25 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Delegationsbeslut 
KTN/2020:351 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapporter KTN DEL Avf §§ 95-127 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 86-230 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
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§ 69 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2020:352 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Föreligger följande rapporter och informationsärenden: 
 

1. Protokollsutdrag KF 200427 §65 Revisionsberättelse 2019. 
 

2. Protokollsutdrag KF 200427 §68 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och 
tekniknämnden. 
 

3. Skrivelse från Folkbildningsrådet - Statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd. 
 

4. Protokoll MBL §19 2020-04-28. 
 

5. Återrapport beviljat föreningsbidrag Sundsvalls OK - Kartbidrag Hittaut. 
 

6. Statistiska Centralbyrån - Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess 
kommuner samt för kommunen och dess distrikt under kvartal 1 2020. 
 

7. Strategi för digitalisering kultur- och tekniknämnden - Förvaltningens komplettering efter 
kommunstyrelsens återremiss till kommunchefen. 
 

8. Fastighetsprojekt Tallnäs – Komplettering av uppgifter efter återremiss vid beredning inför KS 
200602. 
 

9. Formellt samråd med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen gällande tillstångsgivet 
insamlingssystem för förpackningar och tidningar. 
 

10. Förlängd tidsplan för avfallsplanen, samverkansavtal kring biogasanläggning, biogas i Timrå och 
upphandling inom avfall och återvinning. 

 
Beslutsunderlag 
Ovanstående rapporter och informationsärenden 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Ekonomi 
KTN/2020:353 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Föreligger månadsrapporter t o m april samt t o m maj 2020 avseende kultur- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapporter april och maj 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-06-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå - Avsiktsförklaring och 
samverkansavtal 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa Avsiktsförklaring väghållarbyten mellan Trafikverket och Timrå kommun. 
 

2. Fastställa Samverkansavtal Timrå Trafikplats. 
 

3. Använda 3 Mnkr av 3 Mnkr ur den befintliga investeringen IV2206 Bro 22-963 för att fullgöra 
samverkansavtalet.  
 

4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen och samverkansavtalet. 

 
_____ 
 
 
Ärendet 
Under 2016 informerade Trafikverket om sitt projekt som benämnts RÄV (RättVäghållare). Syftet är 
att renodla vad som är Trafikverkets vägar och vad som är kommunala vägar. I det första förslaget var 
det ett ensidigt överlåtande av vägar från Trafikverket till kommunen. Kommunen har kommande år 
haft en dialog runt detta och har själva lagt fram förslag på vägar och broar som kanske Trafikverket 
kan ta över från kommunen för att uppnå en mer resurseffektiv väghållning samt att det inte blir för 
stor differens kostnadsmässigt som kommunen upplevde från början. Ett av förslagen från Timrå 
kommun var sträckan Norra Vägen, delar av Järnvägsgatan, Kyrkbacken samt hela trafikplatsen Timrå 
inkl bro.  Trafikverket ville veta statusen på bron innan ett övertagande. Kommunen har utfört en 
extern utredning hur bärigheten är för bron. Detta har medfört att tung trafik har letts om från bron 
eftersom den konstruktionsmässigt inte klarar av de tunga lastbilarna och den går heller inte att 
förstärka till BK4. En ny körbana eller en helt ny bro är alternativet. En uppskattad summa för en helt 
ny bro är ca 75 miljoner kronor.  
 
Nuvarande ärende innehåller flera delar, först delen avser avsiktsförklaringen som beskriver vilka vägar 
samt broar som övergår till respektive part. Väghållaransvar för väg/vägar som föreslås gå över till 
kommunen: 
Sandarnavägen, väg 662 inklusive bro över Ljustorpsån, 3 350 m  
Bruksvägen, väg 662.01, 120 m 
Söråkersgatan, väg 688, 2 595 m  
Stallvägen, väg 688.01, 318 m 
Vävlandsvägen, väg 647, 1752 m 
Totalt 8135 meter väg 
 
Väghållaransvar för väg/vägar som föreslås gå över till Trafikverket: 
Norra vägen, del av Järnvägsgatan, kyrkbacken upp till och med  bro 22-963-1/2 över E4 Timrå 
trafikplats, 1 300m. 
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Det blir för kommunen 6835 meter väg mer att sköta. Det innebär att kostnaden över tid för vägarna 
ökar med ca 800-900 tkr om vi räknar på ett snitt 130 kr per meter att sköta över tid inkl. 
beläggningsunderhåll och kostnad för investering.  
 
Detta innebär att kommunen tar över mer antal km väg än Trafikverket men Trafikverket i sin tur tar 
över ansvaret att söka finansiering för broåtgärden för bro 22-963, vilket uppskattas till 75 mnkr. 
Kommunen bedömer att driftkostnaden ökar för de vägar de tar över men i sin tur tar Trafikverket 
ansvaret för finansieringen av investering av ny bro. 
 
Alla vägar ska iståndsättas innan ett övertagande av respektive part. Det innebär att Trafikverket har en 
högre kostnad för det än kommunen. 
 
Den andra delen av ärendet är samverkansavtalet för Trafikplats Timrå som innebär att kommunen 
medfinansierar projekteringen av en ny bro som uppskattas till ca 3 Mnkr samtidigt som Trafikverket 
förbinder sig till att söka finansiering för att åtgärda bron till BK4 standard samt investera i en ny bro 
med statliga medel och ta över den till sitt ansvar. För att möjliggöra medfinansieringen finns det en 
investering som Kultur- och tekniknämnden redan har beslutat om, investeringen IV2206 Bro 22-963. I 
dagsläget har kultur- och tekniknämnden beslutat om en investeringsbudget på 3.000 tkr för denna 
investering. Förvaltningens förslag är att använda dessa pengar med början under 2020 för att fullgöra 
samverkansavtalet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Nedsättningen av vikten på bron har beslutats av kultur- och teknikförvaltningen. Denna nedsättning 
av vikten gjordes i samband med att den externa konsultutredningen blev klar. Utredningen visar att 
bron i grunden har en konstruktion som är svag. Detta innebär att deras förslag var att sätta ned vikten 
samt att en ny överbyggnad och om inte det är möjligt en helt ny bro som klarar BK4. 
 
Beslutsunderlag 
Avtalsutkast samverkansavtal Timrå trafikplats 
Avsiktsförklaring väghållarbyten 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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§ 72 
Anläggningsarrende Bergeforsen 1:147 - Teknikbod 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna anläggningsarrende på Bergeforsen 1:147 avseende teknikbod. 
 

2. Uppdra till ordförande och förvaltningschef att underteckna avtalet. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Sundsvalls Elnät AB hyr för närvarande utrymme i Bergeforsens skola för bredbandsutrustning. 
Bolaget vill flytta ut utrustningen till en teknikbod en bit från skolan inom samma fastighet och har som 
önskemål att avtalet skrivs på längre tid. Kultur- och tekniknämnden har rätt att fatta beslut om avtal på 
20 år. Förvaltningen har upprättat förslag till anläggningsarrende.  
 
Beslutsunderlag 
Avtal anläggningsarrende 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvall Elnät AB 
 
Exp     /     2020 
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§ 73 
Byte av sammanträdesdag september 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Inte byta sammanträdesdag i september, den 4 september kvarstår. 
 

2. Fastställa möte om verksamhetsanalys inför verksamhetsplan och budget 2021 till den  
27 augusti kl 13.00. 
 

3. Fastställa ett extra nämndssammanträde med presentation av verksamhetsplan och budget 
version 0.5 till den 18 september kl 8.00. 

 
_____ 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om ett möte den 27 augusti kl 8.00 avseende 
verksamhetsanalys inför verksamhetsplan och budget 2021. 
 
Förvaltningen föreslår också att nämnden beslutar byta sammanträdesdag från 4 september till 17 
september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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§ 74 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
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