Timrå Kommun
Kultur & Teknikförvaltningen

Register kultur- och tekniknämnden 2022
A
Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb – Utsättning av fisk §13
Ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb – Utsättning av fisk, §35
Ansökan föreningsbidrag Sundsvalls Orienteringsklubb (Timrå SOK) – Hittaut 2022, §36
Ansökan föreningsbidrag Ås Lagfors byalag – Brygga, §52
Ansökan föreningsbidrag Söråkers Konst- och Hantverksförening – Luftvärmepump, §53
Ansökan föreningsbidrag Söråkers IF - Förstudie ishall Söråker, §62
Ansökan föreningsbidrag Timrå Snöskoterklubb – Renovering bro, §68
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Söråker 1:9, 11:1, 16:2, 4:4, 4:5, §8
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Vivsta 13:88, §57
Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK (hyresavtal 7), §47
Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK (hyresavtal 7), §61
Avtalsservitut Ala 3:1 till förmån för Rigsta 5:19 avseende VA-ledning, §42
B
C
D
Delegationsbeslut, §14
Delegationsbeslut, §38
Delegationsbeslut, §49
Delegationsbeslut, §65
Detaljplan för Vivstavarv 1:92 och 1:103, §30
Detaljplan för Torsboda 1:2 m fl, §31
Driftavtal Ljustorps IF, §59
Driftavtal Timrå SOK, §60
E
Energieffektivisering, §11
Ekonomi och verksamhet, §16
Ekonomi och verksamhet, §40
Ekonomi och verksamhet, §51
Ekonomi och verksamhet, §67
F
Fastställa ärendelista, §3
Fastställa ärendelista, §21
Fastställa ärendelista, § 45
Fastställa ärendelista, §56
G
Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen, §17
H
Hastighetsändringar Söråker, §12
I
Intern kontroll, § 64
Invigning av arenaområdet och nya simhallen, §33
Investeringar 2022 – fördelning av potter, §48

J
K
Kulturplan för Västernorrland 2023-2026, remiss, § 63
Kylanläggning ishallen, §9
L
Lokalresursplan – Rapport arbete 2021, §28
M
Medborgarförslag – Bygg om hela återvinningscentralen, §4
Medborgarförslag – Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till matsal Mariedalsskolan, §5
Medborgarförslag om att göra en förbättring av lekplatsen vid Y-et, §22
Medborgarförslag om att sätta lampor efter gångvägen på Fagerstranden, §23
Medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis, §24
Medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att fler
barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden, §25
Mötets former och genomförande, §1
Mötets former och genomförande, §19
N
Nyttjanderättsavtal Timrå Kustvandring, §34
O
P
Produktionskök, §10
Pangea, utökat samarbete med det idéella föreningslivet – återrapport, § 58
R
Rapporter och informationsärenden, §15
Rapporter och informationsärenden, §39
Rapporter och informationsärenden, §50
Rapporter och informationsärenden, §66
Revisionsrapport ”Granskning av ekonomisystemet”, §6
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, §7
Riktlinjer för föreningsbidrag, §32
S
Stärkta bibliotek – Kulturbuss, §37
T
Tillgänglighetsanpassning av utomhusarenor, §41
U
Underhållsplan gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken, utbytesplan maskiner 2022-2028, §27
Utse justerare, §2
Utse justerare, §20
Ouse justerare, §44
Utse justerare, §55
V

Verksamhetsidé kultur- och tekniknämnden, §26
Vivstahöjden, §29
W
Y
Z
Å
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19, §46
Ä
Ö
Övriga frågor, §18
Övriga frågor, §43
Övriga frågor, §54
Övriga frågor, §69

