
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bergeforsens IP eller digitalt via Zoom 08:00-11:00 

Beslutande 
Gunnar Grönberg (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Johan Engström-Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Cecilia Edholm (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) tjg för Stig Svedin (V) 
Peter Granåsen (L)  
David Forslund (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Markus Sjöström (M) 
Lillian Lagergren Johansson (C) 

Övriga närvarande Christian Eriksson (S) 
Roger Nordén (T) 
Oskar Andersson (M) 
Åsa Eriksson (C) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Staffan Abramsson, fastighetsstrateg 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Johan Engström-Lockner och Lilian Lagergren Johansson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2020-12-07 

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johan Engström-Lockner, justerare Lilian Lagergren Johansson, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-07 

Anslaget nedtas den 
2020-12-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§114-§136

……………………………………………………………….. 
Kristina Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 § 114 Utse justerare 
4 § 115 Fastställa ärendelista 
5 § 116 Mötets former och genomförande 
6 § 117 Revidering av delegationsordning 
7 § 118 Dokumenthanteringsplan 2021 
8 § 119 Taxor och avgifter 2021 
9 § 120 Medborgarförslag angående översvämningen varje år vid Norrberge 

koloniområde 
10 § 121 Medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag buss) 

väg 690 sträckan Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA Söråker) 
11 § 122 Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset 
12 § 123 Översyn av spontanidrottsplatser 
13 § 124 Fortsatt gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
14 § 125 Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI – Uppsägning av avtal för 

omförhandling 
15 § 126 Investeringar 2021 – Fördelning av potter 
17 § 127 Intern kontroll – Uppföljning december 2020 
18 § 128 Ansökan föreningsbidrag Timrå SOK - Verksamhetsbidrag 
19 § 129 Ansökan föreningsbidrag – Söråkers IF 
20 § 130 Ansökan föreningsbidrag Timrå AIF - Förlustärenden med anledning av 

coronakrisen 
21 § 131 Anmälan till föreningsregistret – Timrå Kustvandring 
22 § 132 Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
23 § 133 Delegationsbeslut 
24 § 134 Rapporter och informationsärenden 
26 § 135 Ekonomi 
27 § 136 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 114
Utse justerare

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Johan Engström-Lockner (S) och Lilian 
Lagergren Johansson (C) att justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, 
Plåtslagarvägen 17, måndag den 7 december 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ordförande föreslår fastställande av ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Genomföra kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 digitalt via Zoom. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då de flesta ledamöter deltar på distans.  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Revidering av delegationsordning 
KTN/2020:679 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna revidering av delegationsordningen att gälla fr o m 2021-01-01. 
 
------- 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag på revidering av delegationsordningen. Tillkommande delegation 
eller ändringar har markerats med gul färg.  
 
Övriga ändringar med anledning av organisationsförändringen tidigare i år har inte markerats, t ex har 
väg och trafik blivit utemiljö och därmed även ändring av titlar. 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande delegationsordning 
Förslag till revidering av delegationsordning 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Dokumenthanteringsplan 2021 
KTN/2020:677 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar:  
 
Godkänna dokumenthanteringsplan 2020 att gälla även 2021.  
 
------- 
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har beslutet att dokumenthanteringsplanerna ska revideras årligen.  
 
Projektet ”Timrå i framkant med obrutna flöden” är planerat att pågå under tre år, 2019-2021.  
I projektet ingår att upprätta en informationshanteringsplan som ska ersätta 
dokumenthanteringsplanen. Då arbetet med informationshanteringsplanen pågår och ej beräknas vara 
klar till 2021 föreslår förvaltningen att dokumenthanteringsplanen för 2020 får gälla även för 2021. 
 
Beslutsunderlag  
Dokumenthanteringsplan 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
Arkivet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Taxor och avgifter 2021 
KTN/2020:678 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förslag till taxor och avgifter att gälla fr o m 2021-01-01. 
 
------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor 
och avgifter i den kommunala verksamheten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 om ändrade taxor och avgifter för 2020. 
Förvaltningen har upptäckt att avgiften för badminton ej varit tydlig då en badmintonbana är en halv 
tennisbana. Justering har gjorts i förslaget till taxor och avgifter. I övrigt föreslås inga ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Medborgarförslag angående översvämningen varje år vid Norrberge 
koloniområde 
KTN/2020:685 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in angående översvämningarna varje år vid Norrberge koloniområde. 
 
Förvaltningen har en dialog med koloniträdgårdsföreningen och ser över åtgärder för att lösa 
problemet. Förvaltningen kommer att sänka trumman under en skogsväg samt röja en del i den gamla 
bäckfåran. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag 
buss) väg 690 sträckan Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA 
Söråker) 
KTN/2020:743 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag buss) väg 690 sträckan 
Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA Söråker) har inkommit. 
 
Förvaltningen har lyft frågan med väghållaren, Trafikverket, som inte har för avsikt att förbjuda tung 
trafik. Ytterligare åtgärder i frågan får hanteras av förslagsställaren. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Ärendets handläggning i sammanträdet 
Kultur- och tekniknämnden beslutar avslå medborgarförslaget.  
Kultur- och tekniknämnden kommer även att upprätta en egen skrivelse till Trafikverket med 
synpunkter på väg 690. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid 
Medborgarhuset 
KTN/2020:684 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera ärendet till förvaltningen. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset. 
 
Det finns idag fem spontanidrottsplatser varav fyra finns vid skolor. Förvaltningen kommer att föreslå 
nämnden i ett separat ärende att utföra en översyn över spontanidrottsplatserna i kommunen. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
David Forslund (T) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen då förslagsställaren ej erbjudits 
möjlighet att föredra sitt ärende vid sammanträdet. 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Översyn av spontanidrottsplatser 
KTN/2020:699 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att: 
 

1. Se över placering och ge förslag på eventuell utökning av spontanidrottsplatser i kommunen. 
 

2. Återrapportera förslaget på nämndens sammanträde i juni 2021.  
 

------- 
 
Ärendet 
I medborgarförslag har önskemål inkommit om uppförande av en spontanidrottsplats vid 
Medborgarhuset. 
 
I dagsläget finns fem spontanidrottsplatser varav fyra är placerade vid skolor. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att se över placering och ge förslag på 
eventuell utökning av spontanidrottsplatser i kommunen samt återrapportera förslaget på 
sammanträdet i juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Fortsatt gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
KTN/2020:341 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fortsätta med gratis hyra av torgplatser under tiden 1 januari – 31 december 2021. 
 
-------- 
 
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. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar fortsätta med gratis hyra av torgplatser 
under tiden 1 januari-31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200904 §89 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Arbetsledare utemiljö 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI - Uppsägning av avtal för 
omförhandling 
KTN/2020:730 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Säga upp befintligt avtal gällande återvinningsstationer med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, FTI, för omförhandling.   

 
2. Uppsägningen undertecknas av ordförande och förvaltningschef. 

 
------- 
 
Ärendet 
Med utgångspunkt i den nya förordningen gällande förpackningar 2018:1462 föreslår förvaltningen att 
befintligt avtal gällande återvinningsstationer i kommunen sägs upp för omförhandling eftersom 
förvaltningen anser att det för båda parter finns betydande fördelar med ett avtal anpassat till de nya 
förordningar som finns inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Befintligt avtal 
Förslag till uppsägningsskrivelse 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
Ansvarig avfall och återvinning 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Investeringar 2021 - Fördelning av potter 
KTN/2020:728 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Använda  20.000 tkr av 34.000 tkr från potten för investeringar till framtagen investeringsplan 
år 2021 för verksamheten Fastighet. 
 

2. Använda  8.530 tkr av 34.000 tkr från potten för investeringar till framtagen investeringsplan år 
2021 för verksamheten Utemiljö. 
 

3. Använda 100 tkr av 34.000 tkr från potten för investeringar till framtagen investeringsplan år 
2021 för verksamheten Kultur och Fritid. 
 

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

5. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021. 
 
------- 

Ärendet 

I investeringsbudgeten för år 2021 har kultur- och tekniknämnden tilldelats investeringspott på totalt 34 
miljoner kronor. Denna summa ska användas för arbetet med bland annat det eftersatta underhållet 
inom verksamheterna fastighet och utemiljö. Denna planering ligger till grund för fördelningen. Detta 
innebär att förändringar kan göras av verksamheterna inom respektive område. Utfallet av 
investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021. Förslaget är att fördela 20.000 tkr för 
fastighet, 8.530 tkr för utemiljö och 100 tkr för Kultur och Fritid. Detta innebär att 28.630 tkr av 
34.000 tkr har fördelats, enligt nedan: 
 
Fastighet 

• Böle skola hus A helrenovering    
• Böle skola hus G helrenovering inkl. takkonstruktion  
• Älvstrandens förskola hus 11 sista huset att renovera    
• Ridstadion Installation av ny bergvärme    
• Kommunhus Installation av nya utvändiga persienner  
• Söråkers brandstation från pellets till bergvärme      
• NHC Reparationer och ombyggnad kylmaskinrum  
• NHC Energi ny styrning av belysning 

 
Ventilation 

• Laggarbergs skola ny ventilation och värmepump     
• Böle skola Nytt aggregat       
• Ala skola värmestyrning       
• Gymnasiet nytt aggregat    
• Framnäs förskola ventilation        
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

• Tallnäs förskola röd byte styr o reglerutrustning   
• Söråkers förskola nytt aggregat        
• Pangea nytt styrsystem         

 
Utemiljö 
Broar 

• Bro 11-1044-1, Tätskikt, Bro över GC-väg vid NHC Hallen 
• Bro 2262-13-1, Tätskikt, Bro över GC-väg S:a Fagerviksvägen 

 
Vägar 

• Vägräcken 
• Timrådalen 
• Anslutning Sandarna 
• Köpmangatan övergångsställen 
• Väg Dagvatten (Berglundavägen) 
• Vägar 

 
Maskiner 

• Traktor L60 
• Gräsklippare 
• K-vagn Lövsug 

 
Övrigt 

• ÅVS Bovägen 
• Utegym Arenaområdet 
• Bergvärme Bergeforsens skidstadion 
• Pumpanläggning vatten Åstön café 

 
Kultur och fritid 

• Konst 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Intern kontroll - Uppföljning december 2020 
 
 
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. 
 
Uppföljningsrapporter t o m november enligt internkontrollplan samt uppföljningsrapport över 
GDPR-arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 
Uppföljningsrapporter december 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Internkontrollsamordnare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Ansökan föreningsbidrag Timrå SOK - Verksamhetsbidrag 
KTN/2020:504 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Timrå SOK 143.550 kr i utvecklingsbidrag. 
 

2. Medel tas från kontot föreningsbidrag. 
 

3. Föreningen ska återrapportera till kultur- och förvaltningen när åtgärderna är utförda. 
 

------- 
 
Ärendet 
Timrå SOK har inkommit med ansökan om föreningsbidrag i form av utvecklingsbidrag. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200904, 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. 
 
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas enligt ansökan med 143.550 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Begäran om komplettering 
Komplettering 
Kommentar till besvarad förfrågan 
Protokollsutdrag KTN 200904 §81 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå SOK 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Ansökan föreningsbidrag Söråkers IF - Harv till konstgräsplanen 
KTN/2020:655 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Söråkers IF bidrag med 31.500 kr för inköp av harv till konstgräsplanen. 
 

2. Medel tas från kontot föreningsbidrag. 
 

3. Föreningen ska återrapportera till kultur- och teknikförvaltningen när åtgärderna är utförda. 
 
------- 
 
Ärendet 
Söråkers IF har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för inköp av en harv till konstgräsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Söråkers IF 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Ansökan föreningsbidrag Timrå AIF - Förlustärenden med anledning av 
coronakrisen 
KTN/2020:745 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Avslå ansökningarna om föreningsbidrag avseende förlustärenden. 
 

2. Bevilja Timrå AIF Bågskytte 40.000 kr i extra arrangemangsstöd. 
 
------- 
 
Ärendet 
Timrå AIF Bågskytte har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende förlustärenden med 
anledning av coronakrisen. 
 
Timrå AIF (inkl friidrotten) har beviljats extra stöd för ansökningsperioden t o m 2020-09-13.  
 
Förvaltningen föreslår att ansökningarna avslås eftersom tävlingarna i november och december ligger 
utanför ansökningsperioden samt att Junior SM inte är inställt utan flyttat till 2021. Föreningen har 
även erhållit arrangemangsstöd med 25.000 kr till Junior SM från kultur- och tekniknämnden. 
Förvaltningen föreslår dock att ett extra arrangemangsstöd på 40.000 kr utbetalas för Junior SM. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå AIF Bågskytte 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Anmälan till föreningsregistret - Timrå Kustvandring 
KTN/2020:736 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna att föreningen Timrå Kustvandring tas med i föreningsregistret. 
 
------- 
 
Ärendet 
Föreningen Timrå Kustvandring har inkommit med en anmälan till föreningsregistret. 
 
Förvaltningen förslår att föreningen tas med i föreningsregistret. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan till föreningsregistret 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
KTN/2020:729 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 2.000 tkr. 
 

2. Fördelningen av bidragen beräknas enligt befintliga avtal, timbokningar säsongen motsvarande 
2019/2020 eller ansökt belopp från de idrottsföreningar som äger sina anläggningar och för en 
period av sex månader. 
 

3. Uppdra till förvaltningen att skicka ut ansökningsblankett till idrottsföreningarna med egna 
anläggningar samt behandla inkomna ansökningar och lämna förslag på bidragsbelopp till 
kultur- och tekniknämnden 2021-01-20.  
 

------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 201015 föreningar i kommunen, som lidit förlust med anledning 
av coronakrisen, bidrag för förlorade intäkter avseende arrangemang. 
  
Då Corona pandemin har tagit ny fart under hösten 2020 tillsammans med ytterligare restriktioner som 
t.ex. lokala allmänna råd utifrån Corona gör att de behöver anpassa sin verksamhet. Detta gör att 
idrottsföreningarna har svårt att nyttja de lokaler de antingen hyr med årshyra, hyr per timme eller äger 
själva. Detta göra att idrottsföreningarna fortsatt lider förlust och vi behöver göra ytterligare åtgärder 
för att stötta våra idrottsföreningar.  
 
Förvaltningen föreslår att idrottsföreningarna i kommunen får bidrag som beräknas enligt befintliga 
hyresavtal, timbokningar säsongen motsvarande 2019/2020 eller ansökt belopp från de 
idrottsföreningar som äger sina anläggningar  och för en period av sex månader. Förvaltningen anser 
också att de föreningar som äger sina idrottsanläggningar bör ges samma möjlighet till stöd.  
 
Då förvaltningen beräknas redovisa ett överskott 2020 föreslår förvaltningen att medel förs över till 
kontot föreningsbidrag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Idrottsföreningar 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Delegationsbeslut 
KTN/2020:667 
 
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 §§ 138-140 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 332-379 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2020:668 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokoll MBL §19 2020-10-13. 
 

2. Lokal trafikföreskrift - Länsstyrelsens konsekvensutredning Badgatan. 
 

3. Återrapport beviljat föreningsbidrag Storöringens Fiskeklubb - Städinsatser Plast i vattnet. 
 

4. Återrapport beviljat föreningsbidrag Storöringens Fiskeklubb - Utsättning av fisk i 
Vivstavarvstjärn och Fäbodtjärn. 
 

5. Remiss och svar till TMR avseende samråd angående insamling av förpackningar. 
 

6. Återrapport beviljat föreningsbidrag Tynderö Bygegårdsförening - Kvalitetssäkring av 
dricksvatten. 
 

7. Protokollsutdrag KF 201026 §163 Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett 
attraktivt boendeområde. 
 

8. Protokollsutdrag KF 201026 §167 Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till 
enskilda vägar i hela kommunen. 
 

9. Protokollsutdrag KF 201026 §168 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på 
industrimark och fina lägen. 
 

10. Protokollsutdrag KS 201110 §356 Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021. 
 

11. Protokollsutdrag KS 201110 §357 Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen. 
 

12. Protokollsutdrag KS 201110 §365 Försäljning av Torsboda 1:2 (Torsboda syd). 
 

13. Protokollsutdrag KS 201110 §366 Försäljning av Rigsta 4:108 m.fl. fastigheter upplåtna med 
tomträtt. 
 

14. Protokollsutdrag KS 201110 §373 Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, 
punkt 12. 
 



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

15. Information från Storöringens Fiskeklubb. 
 

16. Återrapport beviljat föreningsbidrag Tynderö IK - Bensin och reparation av skotrar. 
 

17. Återrapport beviljat föreningsbidrag Timrå AIF - Åtgärder för förlorad utomhussäsong 2019. 
 

18. Återrapport beviljat föreningsbidrag Ljustorps Bygdegård – Dräneringsåtgärder. 
 

19. Återrapport beviljat föreningsbidrag Hässjö hembygdsförening - Renovering av 
Båtsmanstorpet. 
 

20. Återrapport beviljat föreningsbidrag Timrå Golfklubb - Insatser för ökat utnyttjande av Timrå 
Golfklubbs anläggningar 
 

21. Trafikingenjör Glenn Mattsson informerade muntligt om bygdevägar då Trafikverket har gjort 
del av Rigstavägen som bygdeväg. 
 

22. Ordförande Gunnar Grönberg (S) informerade muntligt om mailkonversation med media och  
ordförande för Medelpads ishockeyförbund angående bidrag till ishockeyn. 
 

23. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om den nya organisationen i förvaltningen. 
 

 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Ekonomi 
KTN/2020:669 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
 
------- 
 
Ärendet 
Föreligger ekonomisk periodrapport avseende kultur- och tekniknämnden tom oktober 2020, rapport 
över pågående investeringsprojekt samt analys av periodernas resultat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport t o m oktober 2020 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-12-03 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Övriga frågor 
 
 
Skönviksbacken 
 
Fråga 2020-10-15 §113: 
Ulf Lindholm (SD) frågar om arrendeavtalet för Skönviksbacken är förlängt. 
 
Svar: 
Arrendeavtalet har inte sagts upp utan pågår t o m 2024-12-31. 
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