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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Bergeforsens IP 08:00 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Leif Söderberg (S) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Staffan Abramsson, verksamhetschef fastighet 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Cecilia Edholm och Markus Sjöström 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2020-09-07 

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 
2020-09-04 

Anslaget uppsatt den 
2020-09-07 

Anslaget nedtas den 
2020-09-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§75-§90 

……………………………………………………………….. 

 

Kristina Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 
Sida Paragraf Rubrik 

 
3 § 75 Utse justerare 
4 § 76 Fastställa ärendelista 
5 § 77 Revisionsrapport "Uppföljning IT-säkerhet samt införande av 

dataskyddsförordningen" 
6 § 78 Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela 

kommunen 
9 § 79 Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker 
10 § 80 Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb - Naturbussen 
11 § 81 Ansökan föreningsbidrag Timrå SOK - Utvecklingsbidrag 
12 § 82 Lokal trafikföreskrift - Hamstasjön 
13 § 83 Investeringar 2020 - Fördelning av potter 
14 § 84 Fortsatt sänkning av hyran i kommersiella lokaler 
15 § 85 Sammanträdesdagar 2021 
16 § 86 Ekonomi 
17 § 87 Rapporter och informationsärenden 
18 § 88 Delegationsbeslut 
19 § 89 Fortsatt gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
20 § 90 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
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 Plåtslagarvägen 17 den 7 september 2020. 
 
 
 

  

kon
Anteckning
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet med tillkommande ärende Fortsatt gratis hyra av torgplatser 
under coronakrisen samt komplettering av uppgifter i ärendet Investeringar 2020 - Fördelning av 
potter. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärende 
Fortsatt gratis hyra av torgplatser under coronakrisen samt komplettering av uppgifter i ärendet 
Investeringar 2020 - Fördelning av potter. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Revisionsrapport "Uppföljning IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen" 
KTN/2020:150 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att följa upp att åtgärder 
har vidtagits avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”uppföljning IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen”. Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 30 oktober 2020. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
För kultur- och tekniknämndens del redovisar revisionen följande synpunkter: 
1. Kultur- och tekniknämnden säkerställer att arbetet med förvaltningsplanen slutförs, se avsnitt 3.1. 
2. Kultur- och tekniknämnden vidtar åtgärder och säkerställer att hanteringen av avtal sker 

ändamålsenligt. 
 
Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten: 
1. Arbetet med förvaltningsplanen slutförs under 2020. 
2. Tecknandet av ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår då upphandling av systemet pågår. 

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen 
KTN/2019:656 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen 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. Inför budget 2020 förslog förvaltningen att detta bidrag skulle tas bort. Förutsättningen för att 
detta skulle kunna genomföras var att taxan förändrades. Förvaltningen tolkar tidigare politiska beslut 
att återremittera t.ex. förslag till förändring av taxa för bidrag till enskilda vägar att kommunen ska 
fortsätta med detta bidrag. Bidragen har fortsatt att betalas ut under 2020.  
 
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 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 sammanställningen fördelning ansvar: 
 
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. 
 
Ett alternativ till nuvarande system, såsom förvaltningen bedömer det, är att bidraget för enskild 
väghållning avvecklas och att väghållaransvaret läggs över på enskilda vägföreningar. Resurserna kan då 
användas till att minska den kommunala kostnadsvolymen eller till andra av kommunen prioriterade 
insatser. 
 
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 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 
Protokollsutdrag KTN 200617 §60 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker 
KTN/2020:563 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om skyltar vid strandpromenaden i Söråker. 
 
Förvaltningen beräknar kostnaden till ca 10.000 kr och föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Arbetsledare utemiljö 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb - Naturbussen 
KTN/2020:436 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med anledning av den pågående ansökningsperioden om särskilt stöd till föreningar som lidit förlust 
med anledning av coronaviruset, avvakta med att behandla övriga ansökningar om bidrag till kultur- 
och tekniknämndens förfogande till slutet av 2020. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Storöringens Fiskeklubb har inkommit med ansökan om bidrag till Naturbussen – den mobila 
fritidsgården.  
 
Förvaltningen föreslår, med anledning av den pågående ansökningsperioden om särskilt stöd till 
föreningar som lidit förlust med anledning av coronaviruset, avvakta med att behandla övriga 
ansökningar om bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande till slutet av 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Komplettering 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Storöringens Fiskeklubb 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Ansökan föreningsbidrag Timrå SOK - Utvecklingsbidrag 
KTN/2020:504 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med anledning av den pågående ansökningsperioden om särskilt stöd till föreningar som lidit förlust 
med anledning av coronaviruset, avvakta med att behandla övriga ansökningar om bidrag till kultur- 
och tekniknämndens förfogande till slutet av 2020. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Timrå SOK har inkommit med ansökan om föreningsbidrag i form av utvecklingsbidrag. 
 
Förvaltningen föreslår, med anledning av den pågående ansökningsperioden om särskilt stöd till 
föreningar som lidit förlust med anledning av coronaviruset, avvakta med att behandla övriga 
ansökningar om bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande till slutet av 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Komplettering 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå SOK 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Lokal trafikföreskrift - Hamstasjön 
KTN/2020:246 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna lokal trafikföreskrift för Hamstasjön under vintersäsongen 20/21. 
 

2. Ikraftträdande 2020-09-08. 
 

_____ 
 
 
Ärendet 
Timrå snöskoterklubb ansöker om skoterzon på Hamstasjön inom Timrå kommuns förbudsområde. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag om lokal trafikföreskrift. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Medgivanden om upplåtelse av mark 
Förslag till lokal trafikföreskrift 
Yttranden från miljö och bygg och polisen 
 
Protokollsutdrag till 
Sökande 
Polisen 
Miljö och bygg 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Investeringar 2020 - Fördelning av potter 
KTN/2019:729 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Använda 4.800 tkr av 31.000 tkr för investering i traktorgrävare med 3.700 tkr, snösticksmaskin 
med 700 tkr samt fastighetstraktor till Söråkers skola med 400 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 4.400 tkr av 31.000 tkr för investering i traktorgrävare med 3.700 tkr samt 
snösticksmaskin med 700 tkr.  
 
Förvaltningen föreslår på sammanträdet en komplettering av ärendet med investering i fastighetstraktor 
till Söråkers skola med 400 tkr. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 att fördela 9.700 tkr, 2020-01-23 att fördela 4.600 
tkr, 2020-03-12 att fördela 1.500 tkr samt 2020-06-17 att fördela 9.610 av den totala investeringspotten 
på 31.000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200617 §67 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Verksamhetschef utemiljö 
Verksamhetschef fastighet 
 
Exp     /     2020 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Fortsatt sänkning av hyran i kommersiella lokaler 
KTN/2020:300 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte fortsätta sänka hyran i kommersiella lokaler. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-04-17 arr kommersiella lokaler i fastigheten Vivsta 19:1 får 
50% hyresrabatt under april, maj, juni 2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag att justera hyran utifrån 
ovan nämnda beslut.  
 
Muntliga förfrågningar från hyresgäster har inkommit om det blir någon fortsatt sänkning av hyran. 
 
Förvaltningen har undersökt om AB Timråbo kommer att sänka hyran men det är inte aktuellt. 
 
Förvaltningen föreslår att kultur- och tekniknämnden inte fortsätter sänka hyran i kommersiella lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
KTN 2020-04-17 §50 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Arbetsledare simhallen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
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§ 85 
Sammanträdesdagar 2021 
KTN/2020:590 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Fastlagda sammanträdesdagar för 2021 ska anmälas till kommunledningskontoret senast 25 september 
2020. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2021 där byte av sammanträdesdag 
från torsdag till onsdag ingår. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2021 
Förslag till sammanträdesdagar för kultur- och tekniknämnden 2021 
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Ekonomi 
KTN/2020:511 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Föreligger ekonomisk periodrapport tom juni 2020, rapport över pågående investeringsprojekt samt 
analys av periodens resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk periodrapport tom juni 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2020:510 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
 

1. Protokoll MBL §19 2020-06-16. 
 

2. Protokolls SN 2020-06-16 §95, Ändring av dag för socialnämndens sammanträde i september. 
 

3. Protokoll KS 2020-06-16 § 264, Idéburet Offentlig Partnerskap mellan Timrå kommun och EQ 
ARENA för stärkt besöksnäring. 
 

4. Protokoll KF 20202-06-15 § 103 Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos. 
 

5. Protokoll KF 2020-06-15 § 107 Fastighetsprojekt Tallnäs - omfördelning av investeringsmedel 
2020. 
 

6. Förvaltningschef Jan Eriksson återrapporterade muntligt om upphandlingen avseende driften 
av Skönviksbacken.  
 

7. På uppdrag av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade förvaltningschef Jan 
Eriksson ett förslag på omprioritering av budgeten avseende möjliggörande av öppnande av 
Skönviksbacken samt säkerställande att medel finns för t ex förstudie avseende matsalsbyggnad 
vid Mariedalsskolan. 
 

8. Mona-Lill Landström från NTF utbildade nämnden i Nollvisionen. 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Delegationsbeslut 
 
 
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 §§ 128-133 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 231-306 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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§ 89 
Fortsatt gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fortsätta med gratis hyra av torgplatser under tiden 1 september – 31 december 2020. 
 
_____ 
 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 att gratis hyra av torgplatser införs för alla under tiden 1 
maj-31 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 200901 om vissa åtgärder samt föreslår kommunfullmäktige besluta om 
vissa åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar fortsätta med gratis hyra av torgplatser under tiden 1 
september – 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §55 
Protokollsutdrag KS 200901 §287 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Arbetsledare utemiljö 
Lokal- och bidragshandläggare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-09-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Övriga frågor 
 
 
 

1. Controller Ann Fahlroth frågar om hon ska räkna med drift av Skönviksbacken i 
budgetförslaget för 2021? 
 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) svarade att den inte ska räknas med i budgetförslaget för 
2021 eftersom inget anbud finns i dagsläget men om förutsättningarna ändras får nämnden ta 
ställning till en omprioritering av budgeten då. 
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