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Organ 
Kultur- och tekniknämnden 

Sammankallande 
Markus Sjöström, ordförande 

Ledamöter 
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) 
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Ersättare 
Oskar Andersson (M) 
Elisabeth Svan (S) 
Christer Brodén (S) 
Göran Ljungblom (S) 
Leif Söderberg (S) 
Stefan Strandlund (M) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Jonny Hägglund (T) 
Ove Andersson (SD) 
Glenn Sjöström (SD) 
Lilian Lagergren Johansson (C) 
  

Tid  Plats  Vid förhinder 
Datum   Ort  Meddela 
2023-02-15  Simhallen Timrå  Kristina Olofsson 

Klockan Ber. tidsåtgång  Lokal  Telefon/e-post 
09:30   Sammanträdesrum 

Sjöhästen 
 060-163165 

kristina.olofsson@timra.se 
 
 
Ärendelista 
 

 Sammanträde 9.30 – ca 12.00 på simhallen. 
 Därefter lunch på kultur- och teknikförvaltningen Plåtslagarvägen 17 och efterföljande 

digitala utbildning Våld i nära relationer kl 13-15 med Länsstyrelsen. 
 

 
Punkt Ärende Ärendemening 
1  Utse justerare 

2  Fastställa ärendelista 

3 KTN/2023:46 Plattform för kultur- och tekniknämnden 

4 KTN/2023:37 Servicedeklarationer 

5 KTN/2022:640 Verksamhetsplan och budget 2023-2025 

6 KTN/2023:48 Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda 
vägar (vinterväghållningsbidrag) 

7 KTN/2023:43 Delegationsbeslut 

8 KTN/2023:44 Rapporter och informationsärenden 

9 KTN/2023:45 Ekonomi och verksamhet 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-30 KTN/2023:46 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Plattform för styrning och ledning kultur- och tekniknämnden - 
Revidering 2023 
 
 
Förslag till 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 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



 
Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

  

Kultur- och tekniknämndens 
plattform för ledning och styrning
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Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

 

Kultur- och tekniknämndens plattform för ledning och 
styrning  

Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden. Genom nämndens 
plattform säkras ägarskap av den kommungemensamma styrmodellen på 
nämndsnivå.  

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, plattformen lyfts vid årets 
första nämndssammanträde.   
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Kultur- och tekniknämndens uppdrag 

Timrå Kommun har tre kommungemensamma målbilder. De är: 

 

Målbilderna är långsiktiga och riktar all kommunal verksamhet. De visar hur 
fullmäktige vill rikta sin verksamhet för att bidra till verksamhetsidén på 
kommunövergripande nivå.  

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för att dess organisation bidrar till att 
fullmäktiges fastställda mål och styrning uppnås. Nämnden ansvarar även för att 
lagar och andra författningar för verksamheten upprätthålls. 

Kultur- och tekniknämnden uppfyller sitt uppdrag genom att på ett hållbart sätt 
förvalta, ansvara för och utveckla kommunens: 

 Fastigheter och utemiljö  
 Kultur, bibliotek och fritid 
 Avfall och återvinning. 

För att nå kommunens mål är de viktigaste resurserna våra medarbetare och chefer, 
samt en ekonomi i balans. Genom detta uppdrag kan kultur- och tekniknämnden 
skapa förutsättningar för kommunens medborgare, företag och besökare att leva ett 
gott liv där det finns utrymme att växa och mötas. 
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Fastigheter och utemiljö 

För att kultur- och tekniknämnden ska kunna tillgodose behoven hos dels de övriga 
nämndernas verksamheter men även hos medborgarna, företagen och besökarna, 
måste vi på ett hållbart sätt arbeta med fastigheter, lokaler, vägar och mötesplatser. 
Med ett hållbart arbetssätt menar vi exempelvis att utveckla energieffektiva 
byggnader och hållbara vägar för nutida såväl som framtida behov och mål, 
därigenom kan vi även värdesäkra kommunala investeringar. Detta sker i linje med 
kommunspecifika mål, i synnerhet målet om livskvalité och attraktiva livsmiljöer. 
Tillgänglighet är även en viktig aspekt då våra fastigheter, lokaler och mötesplatser 
skall kunna nyttjas av samtliga som vistas inom kommunen, på de villkor och 
förutsättningar som passar dem. 

Kultur, bibliotek och fritid 

Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten möjliggör för medborgare att 
skapa sig en rik fritid. Hållbar utveckling kan i den här kontexten betyda att lägga 
särskilt fokus på delaktighet, bibliotekets demokratiska uppdrag, främjandet av 
kulturskapare och efterfrågan av utvecklingsinsatser samt integration. Med 
utgångspunkt i det första delmålet livslångt lärande skapar nämnden arenor för 
delaktighet, kunskap och utveckling, oavsett var i kommunen man bor och verkar. 
En rik och hållbar fritid innebär även möjlighet till ett aktivt idrotts- och 
föreningsliv. Därigenom kan nämnden säkra den kulturella tillväxten, bidra till att 
främja folkhälsan samt förebygga utanförskap inom kommunen. 

Avfall och återvinning  

En del av att leva upp till hållbara prioriteringar gällande miljö innebär att förvalta 
och utveckla kommunens avfall- och återvinningsverksamhet. Kopplat till målet 
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer strävar nämnden mot ett cirkulärt samhälle 
där vi upplyser och delar kunskap till dem som vistas och verkar i kommunen. 
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Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé  

Den kommungemensamma verksamhetsidén 

Den kommungemensamma verksamhetsidén lägger grunden för kultur- och 
tekniknämndens mål och de resultat nämnden ska uppnå. 

 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela 
verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda 
till och för vem. 

 

 

- Tillsammans skapar vi en grund för andra att lyckas i sina 
uppdrag. 

- Genom att vara tillgänglig, lyhörd samt se möjligheter fångar 
och möter vi behov för Timrås bästa där vi skapar 
förutsättningar för människor att leva, växa och mötas under 
hela livet.  

- Vi skapar mötesplatser för alla samt möjligheter och 
förutsättningar för ett brett föreningsliv, många fritidsaktiviteter 
och ett rikt kulturliv. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt, 
hållbart samhälle.  

 

Vi utvecklar och förvaltar Timrå långsiktigt tillsammans med 
medborgarna, genom samsyn och dialog skapar vi en bra kommun.
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Kultur- och tekniknämndens arbete med uppdraget  

Kultur- och tekniknämndens verksamhet och ansvar styrs både av givna lagar och 
förordningar men även till stor del av frivilliga verksamheter. Dessa verksamheter 
är viktiga för nämndens målgrupper under hela livet. Beroende på ambition kan 
detta vara helt avgörande för att nämnden ska lyckas med dess uppdrag och för att 
skapa värde för dem vi finns till för. 

Nämndens förtroendevalda styr utifrån mål och resultat som verksamheten har att 
uppfylla inom tilldelade budgetramar. Det ska därför finnas ett tydligt samband 
mellan den verksamhet som bedrivs, de resurser som används och de resultat som 
uppnås så att värde skapas för nämndens målgrupper.  

Kultur- och tekniknämndens årshjul för planering och uppföljning 

Det främsta verktyget för planering av verksamhet och ekonomi är nämndens årliga 
verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen fastställs av kommunfullmäktige för 
kommande år, med plan för 3 år. 

Kultur- och tekniknämnden påbörjar planeringen av verksamhetsåret med särskild 
genomgång av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, nämndens politiker 
förklarar inriktningen för förvaltningsledningen och förvaltningsledningen preciserar 
analys och förutsättningar för kultur- och tekniknämnden inför kommande planperiod. 
Nämnden arbetar utifrån följande årshjul (se bilaga 1). 

Kultur och tekniknämnden följer upp verksamheten under verksamhetsåret utifrån antagen 
verksamhetsplan & budget samt analyserar avseende aktiveter/insatser, uppnådda effekter, 
avvikelser och ekonomiskt utfall samt engagerade och ansvarstagande medarbetare och 
chefer.  

Internkontroll 

Kultur- och tekniknämnden planerar och följer upp sin internkontroll enligt reglementet. 
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Bärande principer för ledning och styrning  

Det är i nämndens enheter som utveckling sker och som värde för dem vi finns till 
för skapas. Alla beslut ska därför återspeglas i dessa principer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nämndens målgrupper

Kultur- och tekniknämnden har medborgare, 
företag och besökare som direkta målgrupper för 

dess verksamheter. De utgör hjärtat och centrum för 
all verksamhet.
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Värde som resultat 

Kultur- och tekniknämndens arbete ska ta grund i den återkoppling och feedback 
vi får från dem vi finns till för, där beslut som tas återspeglar och baseras på 
kunskap och erfarenhet samt ingående kännedom om verksamheten. Nämndens 
mål och insatser utgår från de effekter och värden som skapas för våra målgrupper 
inom ramen av de resurser vi har. 

Helhetssyn 

Helhetsperspektivet, ett Timrå, med kommunens bästa för ögonen för fokus för 
styrning och planering, genomförande och uppföljning.  

Kultur- och tekniknämndens arbete har sin utgångspunkt i målgruppens bästa, med 
nämnd- och gränsöverskridande samverkan internt som externt. Kultur- och 
tekniknämnden använder dialog som verktyg och med ett resurseffektivt arbetssätt 
arbetar vi för att skapa värde för de vi finns till för.  

Handlingsutrymme 

Med långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme 
för att påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat med stöd 
av gemensamma mål.  

Delegationsordningen för kultur- och tekniknämnden reglerar ansvar och mandat. 
Utifrån det ska verksamheter och enheter styras enligt tilldelade budgetramar med 
tillitsbaserad styrning där kreativitet uppmuntras så att nya idéer kan provas. 

Med handlingsutrymme avses även att beslut tas där situationer uppstår och 
överlåts inte till annan nivå, där varje medarbetare är medveten om sina rättigheter 
och skyldigheter. 

Analys, dialog och lärande 

Genom att analysera verksamheten och lära av varandra skapar vi underlag för 
förbättrad kvalitet och utveckling. Kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker 
och tjänstepersoner är ett viktigt arbetssätt för att kunna nå önskade resultat och 
förändringar. Dialogen syftar inte enbart till avrapportering och sammanställning, utan 
även till en gemensam förståelse kring förväntansbild, förutsättningar och gemensam 
syn på hur verksamheten ska utvecklas framåt. Detta arbetssätt innebär en möjlighet 
till förändring och anpassning, där behov uppstår. Då nämndens arbete riktar sig till 
en bred målgrupp är lyhördhet, kontinuerliga medborgarundersökningar samt 
omvärldsanalyser av stor vikt för att säkerställa att värde skapas för dem vi finns till 
för.  
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Politiker och tjänstemän - roller och samspel 

Politikernas roll är att fastställa mål och resurser för verksamheten och genom det 
ge verksamheten förtroende och handlingsutrymme med frihet inom givna ramar.  

Chefernas roll är att styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten utifrån de 
mål och ramar som fastställts.  

Medarbetarnas roll är att utföra och utveckla uppdrag utifrån verksamhetens mål 
och ramar. Genom inflytande, delaktighet och samverkan bidrar det till 
samhällsnytta för medborgarna. 

 

Samspelet 

För att skapa ett fungerande samspel mellan politiker, chefer och medarbetare krävs 
tydlig rollfördelning. Formellt sker det i nämndernas reglemente och 
delegationsordning och genom tydliga uppdrag i de olika befattningarna i 
kommunen.  

Informellt sker samarbetet på alla nivåer genom en ömsesidig respekt och ett öppet 
arbetsklimat i vardagen baserad på kommunens värdegrund. 

En bra styrning förutsätter att det finns en tydlig fördelning av ansvar och roller. 
Politikernas roll är att styra genom att besluta om inriktning och mål, göra 
prioriteringar samt att fördela resurser och följa upp. Det svarar på frågan om vad 
som ska göras och när det ska göras. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna 
med underlag för deras ställningstagande och leda samt utföra verksamhet utifrån 
fastställda mål, tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. Det svarar på frågan om 
hur det ska göras och av vem. 
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Det är viktigt att gränsen mellan politik och förvaltning är tydlig och att alla 
aktörer håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att 
kontakter och uppdrag ska gå via rätt kanaler. För att skapa ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare krävs tydlig rollfördelning. 
Formellt sker det i nämndernas reglemente och delegationsordning och genom 
tydliga uppdrag i de olika befattningarna. Informellt sker samarbetet på alla nivåer 
genom en ömsesidig respekt, lyhördhet och ett öppet arbetsklimat i vardagen 
baserad på kommunens värdegrund.  

Frågeställningar och uppdrag från politiken ska gå via ordförande för kultur- och 
tekniknämnden till förvaltningschef.  
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Uppdrag till förvaltningschef   

Förvaltningschefen är nämndens verkställande tjänsteperson och leder 
förvaltningens verksamheter, i dialog med nämnden, så att nämndens och 
förvaltningens plattform för styrning och ledning tillämpas konsekvent inom alla 
verksamheter. 

I förvaltningschefens ansvar ingår också att följa kommunala direktiv, vägledande 
råd och bestämmelser, policys och övriga kommunala styrdokument. 

Det är nämndens ansvar att förvaltningschefen har mandat och förutsättningar för 
uppdraget. 

 

I förvaltningschefens ansvar ingår: 

 Planera, dimensionera, följa upp samt säkerställa kvalitet och utveckling i 
verksamheterna. Bevakar att verksamheterna är ändamålsenliga och har 
dialog med nämnden om förändringar. 
 

 Förvaltningschefen har huvudansvaret att leda och utveckla förvaltningens 
verksamheter utifrån kultur- och tekniknämndens uppställda mål.  
 

 Rekrytera, utveckla och avveckla chefer och medarbetare så att varje 
verksamhet har medarbetare som fyller den definierade positionen. Brister i 
förmåga hos chefer och medarbetare kompenseras inte utan hanteras 
genom målinriktad utveckling eller avveckling. 
 

 Leda verksamheter med hänsyn till omvärld, framtida krav och 
förutsättningar och våra målgruppers behov av insatser från kultur- och 
tekniknämnden. 
 

 Ansvara för att förvaltningen efterlever den lagstiftning som 
styr nämndens verksamhet. 
 

 Ytterst ansvarig för att bereda ärenden till nämnd. 
 

 Företräda och representera kultur- och tekniknämnden i relevanta 
sammanhang. 
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Begreppsordlista 
 

Arbetssätt betyder sättet vi utför en arbetsuppgift på. Det spelar roll hur man gör! 

Kulturskapare syftar till de individer som främjar kultur genom olika typer av 
aktiviteter. 

Plattform beskriver nämndens långsiktiga styrning.  

Reglemente är de kommunspecifika regler som gäller. 

Strategi beskriver hur vi med olika samordnade aktiviteter ska uppnå ett 
gemensamt mål. 

Syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling.  

Verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad 
organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem.  
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Bilagor 

Bilaga 1, årshjul planering 
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Bilaga 2, årshjul uppföljning 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-21 KTN/2023:37 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Servicedeklarationer - revidering 
 
 
Förslag till 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 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Kultur- och teknikförvaltningen



Servicedeklarationer 

Kultur- och teknikförvaltningen har med sina många olika verksamheter 
ett uppdrag som i stora delar innebär att vi erbjuder god service till 
invånarna i Timrå kommun.  

Timrå kommun har en ”Vision 2025” som säger att: 

”Timrå kommun är proffs på service” 

Ibland kan det upplevas att det saknas en tydlighet om vad denna service 
innebär. Därför har kultur- och tekniknämndens olika verksamheter 
arbetat fram detta dokument för att du som medborgare ska veta vad du 
har rätt att förvänta dig av oss. 

Vi lovar er en viss nivå på service men ibland kräver vi något tillbaka av 
dig som medborgare för att detta ska fungera fullt ut.  

Visionen säger vidare att medborgarnas behov är i fokus. För att ytter-
ligare optimera servicen behöver vi veta vad medborgarna helst vill ha. 
Som hjälpmedel till detta kan t ex göras medborgarundersökningar.  

Vi hoppas att ni inte tvekar att lämna in synpunkter till oss som kan göra 
oss ännu bättre! 

Gunnar Grönberg
Kultur- och tekniknämndens ordf 

Jan Eriksson 
Förvaltningschef 

Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel expedition 060-163165.  
E-post kultur.teknik@timra.se.
Hemsida www.timra.se.

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Innehållsförteckning 
 
Inledning 1 
 
Väg- och trafikverksamhet 2 

Vinterväghållning 3 

Vinterväghållningsbidrag 4 

Barmarksunderhåll 5 

Grävtillstånd 6 

Gatubelysning 7 

Trafikövervakning, hantering av skrotbilar samt flyttning av fordon 8 

Trafikanordningsplan 9 

Dispens för bred, lång eller tung transport 10 

Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon inom 

   Timrå kommuns förbudsområde 11 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 12 

Kultur- och fritidsverksamhet 13 

Föreningsbidrag 14 

Kulturarrangemang 15 

Bibliotek 16 

Ungdomsgårdar 17 

Skidspår 18 

Isbanor 19 

Fotbollsplaner 20 

Friidrott 21 

Sporthallar 22 

Sim- och friskvårdscenter 23 

Friluftsbad 24 

Park och skog 25 

Administration 26 

Tillgänglighet 27 

Renhållning 28 

Renhållningsdispenser 29 

Arrenden 30 

Lotteritillstånd 31 

Lokalbokning 32 

Administrativ stab 33 

Handläggningstider 34 



 

 
 

Väg- och trafikverksamhet 
 
 
Kultur- och tekniknämndens uppdragsbeskrivning 
- Nämnden ska sköta vägar, gator och allmänna parkeringar så att trafiken blir säker för såväl    
  oskyddade som övriga trafikanter. 
- Nämnden ska besluta om lokala trafikföreskrifter för att förebygga, övervaka och åtgärda   
  trafikmiljön.  
 
 
Vägverksamhet 
Verksamheten ansvarar för drift och underhåll och viss del nyanläggning av  
statskommunala, kommunala, statsbidragsberättigade enskilda vägar samt gång-  
och cykelvägar. Verksamheten omfattar också offentlig belysning, industrispår, 
industrivatten, busshållplatser och grävtillståndsansökningar i kommunen. 
 
Andra arbetsuppgifter som vi ansvarar för eller är delaktiga i är upphandling, 
nyproduktion av gator och vägar, järnvägar, bostadsområden, industritomter, 
fjärrvärme, bredband, telefonledningar och starkström. 
 
Trafikverksamhet 
Verksamheten ansvarar för trafikfrågor i kommunen. Vi samarbetar bl a med  
Polisen och Trafikverket för att skapa säkra trafikmiljöer så att ingen ska behöva  
dödas eller skadas i trafiken. 
 
Verksamheten innefattar också medverkan vid granskning av planer och bygglov 
avseende trafikmiljöer och trafiksäkerhet samt medverkan vid planeringen av 
kollektivtrafik. 
 
Verksamheten har även ansvar för trafikövervakning, hantering av skrotbilar, 
flyttning av fordon, utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
godkännande av trafikanordningsplaner, utfärdande av dispenser för gällande 
trafikregler och tillståndsgivning av skoterleder inom förbudsområdet. 
 



 

 
 

Vinterväghållning 
 
Vi erbjuder 
Från mitten av oktober till mitten av april finns beredskap för halkbekämpning och 
snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Den ordinarie styrkan kompletteras med 
entreprenörer för att vi ska kunna utföra uppdragen på alla områden. 
 
Snöröjning ska normalt påbörjas först efter det att snöfallet upphört. Vid längre 
pågående snöfall påbörjas snöröjning vid blötsnö för genomfartsleder 4-8 cm och för 
bostadsgator 6-10 cm. Vid kallsnö för genomfartsleder 8-12 cm och bostadsgator  
12-16 cm. Snöröjning inleds med genomfartsleder, gång- och cykelvägar, trottoarer, 
industrivägar och busshållplatser. Vid halkbekämpning används sand, krossgrus och 
salt. 
 
Följande prioritetsordning gäller: 
1. Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden) 
2. Kyrkbacken (vid Östrand) (denna väg får saltas m a a tunga transporter) 
3. Genomfartsvägar/busslinjer 
4. Bostadsgator i lutande terräng 
5. Övriga genomfartsvägar 
6. Övriga bostadsgator 
 
Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Undantag kan förekomma vid 
extrema väderförhållanden.  
Mer information finns på www.timra.se – trafik & infrastruktur – gator och vägar – 
snöröjning, sandning, sommarunderhåll - snörörjning. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Genomfartsleder, gång- och cykelvägar samt trottoarer mot centrum ska vara 

snöröjda senast 8 timmar efter att snöröjning påbörjats. 
• Övriga gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser ska vara snöröjda senast 

16 timmar efter att snöröjning påbörjats. 
• Arbeta för att saltanvändningen ska minska. 
• Årligen informera fastighetsägare om deras ansvar och skyldigheter i samband 

med vinterväghållning. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Fastighetsägare bör utföra röjning av växtlighet vid fastigheten innan vintern så   
      att inte trädgrenar hänger ner över gång- och körbanor, försämrar ljuset från    
      gatubelysningen samt skymmer trafikmärken. 
• Inte parkera utmed gator/vägar i samband med snöfall. 
• Inte placera postlådor och sopkärl så att de utgör ett hinder för snöröjningen.  
      De ska vara placerade minst 1 meter från asfaltkanten, max 1,5 meter. 
• Byta ut dyra postlådor under vintern, eftersom vi bara ersätter med standard-  
      postlåda om den skulle råka bli skadad. 
• Inte frakta ut snö från garageinfarter och fastigheter på gatumark. 
• Hör av dig till oss om du upptäcker fara. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå.  
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163386. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 

http://www.timra.se/
mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Vinterväghållningsbidrag 
 
Vi erbjuder 
För kostnader för vinterväghållning på enskilda utfarter och uppsamlingsvägar kan 
kommunalt indexreglerat bidrag sökas en gång per år i efterskott. Bidraget utbetalas 
bara för väg till åretruntboende. För enskild utfart betalas bidrag ut för väglängd över 
50 meter. För enskild uppsamlingsväg (gemensam väghållning) betalas bidrag ut för 
väglängden som utnyttjas gemensamt. 
 
Ansökningsblankett för nästa år skickas ut till de som fått bidrag beviljat, men finns 
även på kommunens hemsida. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Om du är berättigad till vinterväghållningsbidrag kommer bidraget att utbetalas   
      under juni månad, under förutsättning att ansökan är korrekt ifylld. Under   
      semestertider kan längre handläggningstider förekomma. 
• Handläggaren meddelar beslutet och betalar ut bidraget till sökande. 
• Skicka ut nya ansökningsblanketter till nästa år. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller  
      e-tjänst. Blankett finns även hos handläggaren. 
• Första sidan ifylls och undertecknas av fastighetsägaren eller ordförande/kassör i    
      vägförening eller vägsamfällighet.  
• Om inte formell vägförening finns ska samtliga åretruntboende fastighetsägare   
      underteckna sidan två av ansökan för att godkänna mottagaren av bidraget. 
• Om det är första gången bidrag ansöks ska karta över vägen och fastigheterna    
      bifogas. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163212. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Barmarksunderhåll 
 
Vi erbjuder 
Vinterväghållningen avslutas med sandupptagning och sedan tar barmarksunderhåll 
av vägbanor vid. Här ingår beläggningsunderhåll, förstärkningsarbeten och damm-
bindning, drift/underhåll av broar, tunnlar och stödmurar, dikesslåtter, skyltning och 
dagvattenavledning. Städning utmed genomfartsvägar utförs av entreprenör. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Grusning genomförs vid behov med slitlagergrus. 
• Dammbindning, saltning och vattning av grusvägar görs en gång under juni 

månad. 
• Diken rotorklipps så att växtligheten hålls på en prydlig nivå. Infarterna till 

Vivsta, Köpmangatan och Fagerviksvägen klipps före midsommar, medan 
resterande delar tas efter semesterperioden. Klippningen genomförs i egen regi. 

 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Som fastighetsägare är du skyldig att sköta tomten så att inte olägenheter   
      uppkommer för omgivningen och trafiken.  
• Häckar ska hållas på en maxhöjd av 80 cm för att inte försämra sikten i  
      vägkorsningar/utfarter. 
• Inför vintern ska trädgrenar kapas så att de inte hänger ner över gång- och  
      körbanor och hindrar snöröjningsfordonen eller försämrar ljuset från gatu- 
      belysningen samt skymmer trafikmärken. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163386. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Grävtillstånd 
 
Vi erbjuder 
Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan 
lagd ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd. Tillståndet kostar 
550 kronor. 
 
Ansökningsblankett och ”Grävningsbestämmelser för Timrå kommun” finns på 
kommunens hemsida. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Du kommer att få besked inom fyra veckor efter det att vi tagit emot ansökan, 

under förutsättning att ansökan är rätt ifylld. 
• Finnas tillgängliga för samråd. 
• Delta i syn, slutbesiktningar och garantibesiktningar av arbetet. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller  
      e-tjänst.  
• Ansöka om grävtillstånd minst fyra veckor före arbetets påbörjande. 
• Ta del av och följa reglerna i ”Grävningsbestämmelser för Timrå kommun”.  
• Ta kontakt med trafikhandläggaren för upprättande av trafikanordningsplan där   
      så erfordras. 
• Minst fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas ska sökanden kalla till gemensam   
      syn på platsen. 
• Vid skada på ledning som krävt omedelbar åtgärd ska ansökan insändas i  
      efterhand.  
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163224. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Gatubelysning 
 
Vi erbjuder 
Syftet med den offentliga belysningen är att i första hand positivt bidra till trafik-
säkerheten. Andra faktorer är att minska risken för brott och att få människor att 
känna sig trygga. Belysning är också en trivselfaktor av stor betydelse för många 
människor. 
 
Sommarsläckning av gatubelysningen genomförs helt under tiden 15 maj-20 juli.  
 
Detta kan du förvänta dig 
• Fel som utgör en fara för person, husdjur eller egendom ska åtgärdas inom en   
      timme efter larm. 
• Gruppfel, mörk korsning eller omfattande vandalisering ska åtgärdas inom tre  
      dagar efter larm. 
• Enstaka felanmälda ljuskällor ska åtgärdas när det finns omkring 10 felanmälda   
 ljuskällor inom ett område. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Felanmäla till vår entreprenör Timrå Elmontage, tel 060-58 04 04 eller via e-post   
      till info@timraelmontage.com. 
• Fastighetsägare ska röja växtligheten så att inte träd försämrar ljuset från   
      gatubelysningen. 
  
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163224. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:info@timraelmontage.com
mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Trafikövervakning, hantering av skrotbilar samt flyttning av 
fordon 
 
Vi erbjuder 
Timrå kommun ansvarar för i första hand trafikövervakning på kommunala 
parkeringsplatser. Parkering styrs av både generella och lokala parkeringsregler som 
kan kompletteras med särskilda tillstånd och dispenser. Målsättningen med 
trafikövervakningen är att alla ska parkera rätt så att Timrå ska upplevas som trevligt 
att besöka. Kommunen ansvarar även för skrotbilshantering och flyttning av fordon 
som är felaktigt uppställda på mark inom kommunens ansvarsområde. 
 
Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Under förutsättning att aktuellt fordon är uppställt inom verksamhetens     

ansvarsområde åtgärda problemet. 
 
Detta förväntar vi oss av dig gällande trafikövervakning 
• Du måste följa både de generella och lokala parkeringsregler som gäller. 
• Om du undrar över något som rör din parkering kan du fråga vår trafiköver-     
      vakare som syns ute i Timrå och gärna hjälper till. 
 
Detta förväntar vi oss av dig gällande skrotbilar 
• Uppgifter om fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha  
      ringa eller inget värde anmäls till kultur- och teknikförvaltningen. 
 
Detta förväntar vi oss av dig gällande flyttning av fordon 
• Uppgifter om fordon som är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhåll- 
      ning, arbete på väg eller är uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår anmäls  
      till kultur- och teknikförvaltningen. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163173. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Trafikanordningsplan 
 
Vi erbjuder 
När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg uppstår alltid risk för 
olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska  en 
trafikanordningsplan upprättas som ska vara godkänd innan arbetet får påbörjas. 
Trafikanordningsplanen visar hur ett vägarbete ska märkas ut, vilka 
skyddsanordningar som ska användas och om det behövs trafikregleringar och hur 
dessa ska anordnas. Trafikanordningsplanen måste godkännas av kultur- och teknik-
förvaltningen innan arbetet får påbörjas. Tillståndet kostar 550 kronor. 
 
Detta kan du förvänta dig 
● Du kommer få besked om din ansökan godkänts inom en vecka efter att ansökan 

inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Under semester-
tid kan längre handläggningstider förekomma. 

 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller  
      e-tjänst.  
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163173. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Dispens för bred, lång och tung transport 
 
Vi erbjuder 
Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 meter 
eller fordonslängd 24 meter. Tunga transporter som överskrider gällande bärighets-
klass kan även beviljas dispens på allmänna vägar. 
 
Transportdispens söks hos kultur- och teknikförvaltningen om transportens färdväg 
– påbörjande och slutmål – är inom Timrå kommun. Om transporten går över 
kommungränsen måste dispens sökas hos Trafikverket. Tillståndet kostar 550 
kronor. 
 
Detta kan du förvänta dig 
● Du kommer få besked om din ansökan godkänts inom en vecka efter att ansökan 

inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Under semester-
tid kan längre handläggningstider förekomma. 

 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller 

e-tjänst.  
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163173. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon inom 
Timrå kommuns förbudsområde 
 
Vi erbjuder 
Dispens krävs för körning i terräng med motordrivna fordon inom Timrå kommuns 
förbudsområde. Förbudet gäller alla årstider oavsett om det är snö- eller isbelagt och 
innefattar även sjö och vattendrag. Områdets utsträckning omfattar Timrås 
tättbebyggda områden, Indalsälvens delta samt centrala delen av Mellberg. 
Anledningen till förbudsområdet är dels för att inte närboende ska drabbas av mycket 
buller och andra störningar samt att skydda natur, vatten och grönområden från 
skador och åverkan. 
 
På vissa platser inom förbudsområdet har det förekommit olika aktiviteter som 
innefattat motordrivna fordon. För att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta men inte 
utföras på tider då närboende störs av mycket buller, eller återkommande störningar, 
går det att söka tidsbegränsad dispens att få köra i terräng dagtid, framförallt då på 
isbelagd sjö. 
 
Inom förbudsområdet är snörskotertrafik endast tillåten på markerade leder. För 
isbelagd sjö går det att söka dispens för motordrivna fordon. 
 
Dispens söks hos kultur- och teknikförvaltningen. I vissa fall skickas en remiss för 
yttrande till miljö- och byggkontoret. Tillståndet är kostnadsfritt. 
 
Detta kan du förvänta dig 
● Du kommer få besked om din ansökan godkänts inom en vecka efter att ansökan 

inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld, och att remiss för 
yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret. Under semestertid kan 
längre handläggningstider förekomma. 

 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller 

e-tjänst.  
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163173. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
Vi erbjuder 
För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. För rörelse-
hindrad person som inte kör fordonet själv utfärdas tillståndet endast i undantagsfall. 
Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. 
Parkeringstillståndet är kostnadsfritt och är giltigt i högst fem år. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Om du är berättigad till ett parkeringstillstånd kommer du att få ditt parkerings- 
      tillstånd inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din  
      ansökan är korrekt ifylld och innehåller fotografi och läkarintyg. Under semester- 
      tid kan längre handläggningstider förekomma. 
● Handläggaren meddelar när det är klart och därefter kan det hämtas av den 

sökande på kultur- och teknikförvaltningen. 
● Vid avslag på ansökan ska beslutet innehålla information om hur man överklagar. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller  
      e-tjänst. Blankett finns även hos handläggaren. 
• Bifoga läkarintyg och fotografi.  
• Du får själv hålla reda på när tillståndet behöver förnyas och ansöka om ett nytt   
      eftersom detta inte sker automatiskt. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163212. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Kultur- och fritidsverksamhet 
 
 
Kultur- och tekniknämndens uppdragsbeskrivning 
- Kultur- och tekniknämnden ska erbjuda kommuninvånarna en meningsfull och  
  stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att de utvecklas och trivs med att   
  bo och leva i kommunen. 
- En viktig och prioriterad del i kommunens verksamhet är barn och ungdomars   
  behov av en meningsfull och utvecklande fritid. 
 
 
 
Föreningsbidrag 
Kommunfullmäktige har antagit normer för föreningsbidrag som innefattar alla typer 
av föreningsbidrag: bidrag till barn- och ungdomsföreningar (grundbidrag och 
aktivitetsbidrag), fritidsanläggningar, handikapporganisationer, studieförbund, 
kulturföreningar, kulturarrangemang, samlingslokaler, skötsel av lekplatser och 
badplatser mm samt bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande. 
 
Verksamhet för barn- och ungdomar är en prioriterad del i förvaltningens 
verksamheter och den vanligast förekommande bidragstypen är bidrag till barn-  
och ungdomsföreningar.  
 
Kulturarrangemang 
Förvaltningen ansvarar dels själva för att anordna olika kulturarrangemang, t ex 
nationaldagsfirandet. Förvaltningen ansvarar även för att anordna kulturprogram för 
alla kommunens barn i förskola och skola, som t ex musikkonserter, teater- och 
dansföreställningar, skolbio och författarbesök. Dessutom bedriver flera föreningar 
kulturverksamhet. Föreningar kan söka bidrag för kulturarrangemang. 
 
Bibliotek 
Enligt bibliotekslagen är kommuner skyldiga att tillhandahålla bibliotek. Bibliotekets 
huvuduppgift är att på olika sätt ge kommunens invånare fri tillgång till litteratur för 
information och studier, ge tillgång till kulturella upplevelser, underhållning och 
förströelse samt skapa läslust. Verksamheten ska utformas så att den når ut till så 
många som möjligt av kommunens invånare.  
 
Fritid 
Området fritid består av servicedeklarationer för ungdomsgårdar, skidspår, isbanor, 
fotbollsplaner, friidrott, sporthallar, sim- och friskvårdscenter och friluftsbad.  
I kommunen finns även idrottsanläggningar som drivs av föreningar med 
ekonomiskt stöd av kommunen i olika former. 
 



 

 
 

Föreningsbidrag  
 
Vi erbjuder 
Kommunfullmäktige har antagit normer för föreningsbidrag som innefattar alla typer 
av föreningsbidrag: bidrag till barn- och ungdomsföreningar (grundbidrag och 
aktivitetsbidrag), fritidsanläggningar, handikapporganisationer, studieförbund, 
kulturföreningar, kulturarrangemang, samlingslokaler, skötsel av lekplatser och 
badplatser mm samt bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande. 
 
Anmälan till föreningsregistret 
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. 
Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden. Blankett finns hos 
handläggaren och på kommunens hemsida. Information om hur man bildar en 
förening mm kan du t ex läsa på www.forening.se. 
 
Här nedan har vi tagit upp de vanligast förekommande bidragstyperna. Utförlig beskrivning för 
dessa samt övriga bidragstyper finns att läsa i normer för föreningsbidrag. Bidragsnormerna finns 
hos handläggaren och på kommunens hemsida. 
 
Bidrag till barn- och ungdomsföreningar 
Bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar (medlemmar 7–25 år) som 
bedriver kultur- och fritidsverksamhet i Timrå kommun. Bidraget innehåller ett 
grundbidrag som avser kostnader för administration och ett aktivitetsbidrag som 
avser kostnader för föreningens aktiviteter.  
Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret. 
 
Bidrag till fritidsanläggningar 
Bidrag kan sökas av föreningar med egna anläggningar som kultur- och 
tekniknämnden bedömer vara av ett kommunalt intresse och avser kostnader för 
drift och underhåll. 
Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Annonsering om att söka bidrag till barn- och ungdomsföreningar samt 

fritidsanläggningar sker i god tid före ansökningstiden slut. 
• Utbetalning av beviljade aktivitetsbidrag sker under december månad. 
• Utbetalning av beviljade grundbidrag och bidrag till fritidsanläggningar sker 

under mars månad. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan senast 30 september. På www.timra.se –     
      självservice, finns blankett eller e-tjänst. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163298. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

http://www.forening.se/
http://www.timra.se/
mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Kulturarrangemang 
 
Vi erbjuder 
Förvaltningen ansvarar dels själva för att anordna olika kulturarrangemang, t ex 
nationaldagsfirandet. Förvaltningen ansvarar även för att anordna kulturprogram för 
alla kommunens barn i förskola och skola, som t ex musikkonserter, teater- och 
dansföreställningar, skolbio och författarbesök. Dessutom bedriver flera föreningar 
kulturverksamhet. Föreningar kan söka bidrag för kulturarrangemang. 
 
Utförlig beskrivning av bidragstyperna finns att läsa i normer för föreningsbidrag. Bidragsnormerna 
finns hos handläggaren och på kommunens hemsida. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Varje barn i åldern 4 till 16 år minst en gång per år får delta i ett kostnadsfritt 

kulturarrangemang under skoltid. 
• Årligen arrangera ett större kulturarrangemang i samband med nationaldags-

firandet 6 juni. 
• Utbetalning av beviljade bidrag för kulturarrangemang sker inom två veckor efter 

att ansökan inkommit. Under semestertid kan längre handläggningstider före-
komma. 

 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Att du bidrar till att kulturarrangemanget blir positivt för alla inblandade. 
•  Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller   

 e-tjänst.  
  

Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå.  
Besöksadress: Skogsvägen 26. 
Tel handläggare: 060-163410. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

http://www.timra.se/
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Bibliotek 
 
Vi erbjuder 
Kommunen har antagit en biblioteksplan för åren 2016-2021. Planen syftar till att på 
bästa sätt samla åtgärder för att alla målgrupper ska få sina behov av bibliotekens 
verksamhet tillgodosedda. 
 
Våra mål är att:  
-  Biblioteken i vår kommun genom gemensamt arbete, fortsätter att bidra till   
   skapandet av verksamhet, både vad gäller lokaler och innehåll, som främjar       
  invånarnas behov av stimulerande läsupplevelser, av lärande och av mötesplatser 
   för olika kulturer och kulturupplevelser. 
-  Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker, där en professionell personal inom de   
   olika bibliotekstyperna ges möjlighet till kompetenshöjning och stimulans. 
-  Biblioteken genom ett aktivt, framåtsyftande och flexibelt arbete bidrar till  
   kommunens utveckling och tillväxt. 
-  Biblioteken genom ett utvecklat nätverksarbete inom bland annat kulturarvs-  
   sektorn, bidrar till att stärka kommuninvånarnas kunskap om och stolthet över   
   sin historia. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Du blir trevligt och serviceinriktat bemött. 
• Det alltid finns personal att rådfråga. 
• Samlingarna av olika media förnyas och utvecklas på ett allsidigt sätt. 
• Bibliotekskatalogen finns på Internet. 
• Omlån kan göras via Internet. 
• Bibliotekets hemsida uppdateras regelbundet. 
• Påminnelse om försenad media skickas senast två veckor efter återlämningsdatum. 
• Alla som på grund av något handikapp inte kan läsa en tryckt bok får tillgång till  
      talböcker. 
• Vid behov tillhandahålla litteratur på invandrarspråk, antingen genom egna köp  
      eller genom lån från andra bibliotek. 
• Det finns bokningsbara datorer för Internetsökning på huvudbiblioteket. 
• Alla skolor och förskolor i bibliotekets närområde får bokkassar med litteratur   
      som behövs i skolans läsfrämjande arbete. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Som nyttjare av bibliotekets tjänster åtar du dig att följa bibliotekets låneregler. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Skogsvägen 26. 
Tel 060-16 32 15 eller e-post biblioteket@timra.se. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:biblioteket@timra.se
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Ungdomsgårdar 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen har ansvar för aktivitetshuset Pangea i Tallnäs som 
är både ett aktivitetshus och en ungdomsgård där föreningar kan låna lokaler för olika 
aktiviteter. Aktivitetshuset erbjuder en träffpunkt där demokratiska värderingar ska 
genomsyra verksamheten. 
 
Öppettiderna är måndag - fredag.  
 
Kl 10-14: vuxna och barn i vuxens sällskap (ej skolungdom). 
 
Kl 15-18: barn i mellanstadiet 
 
Kl 19-22 (fredag 23.30) ungdomar i högstadiet och gymnasiet 
 
Besöksadress: Tallgränd 1 
 
Dessutom finns en ungdomsgård i Söråker som bedrivs av Söråkers Folkets Hus via 
avtal. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Erbjuda en alkohol- och drogfri träffpunkt.  
• Erbjuda en kreativ mötesplats där individen står i centrum. 
• Erbjuda coachning och stöd för framtiden. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Följa ungdomsgårdens normer och regler. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Skogsvägen 26 
Tel handläggare 060-163410. 
Tel aktivitetshuset Pangea 060-163332. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
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Skidspår 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande skidspår: 
 
Bergeforsens idrottsplats 
Vid Bergeforsens IP finns ett spårsystem med elljusspår i olika slingor med längderna 
800 m, 1.5 km, 2.5 km, 3.5 km, 5 km samt 6.5 km. Alternativt skate och klassisk stil. 
En konstsnöanläggning finns. Ett dagspår på 20 km klassisk stil från Bergeforsens IP 
till Ljustorp finns när Ljustorpsån frusit till. Se spårkartor via kommunens hemsida. 
Skidåkning med hund kopplad i lina är tillåten tisdagar och torsdagar kl 20.00-22.00. 
 
Vid Bergeforsens IP finns dessutom tillgång till skicross, skidskytte, skidlekplats mm. 
En byggnad med omklädningsrum finns tillgänglig dagtid vardagar. Här finns även en 
samlingslokal att hyra. 
 
Timrå idrottsplats 
Vid Timrå IP finns ett elljusspår 2.5 km samt parallellt en snöröjd promenad- och 
joggingslinga. Skidåkning med hund kopplad i lina är tillåten måndagar och onsdagar 
kl 18.00-22.00. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Klippa och röja i spårgator och runt anläggningen. 
• Preparera underlag inom anläggningen både för sommar och vinteraktiviteter. 
• Besikta och åtgärda all utrustning. 
• Kontrollera belysning och ytbeläggning senast 1 november.  
• Tillhandahålla spårbelysning mellan kl 6.00-22.00 för Timrå IP och 7.00-22.00 för 

Bergeforsens IP. 
• Skidspåren ska vara preparerade för åkning så snart vädret och temperaturen 

tillåter. Spåren vid Bergeforsens IP prepareras först och övriga spår därefter. 
• Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning. 
• Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningen. 
• Erbjuda hyra ut hela eller delar av anläggningen till olika typer av verksamhet.  
• Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på 

kommunens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.  
• I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt   
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Bergeforsens IP - Rännarvägen 5. Tel: 070-3418512.. 
                      Timrå IP – Gymnasievägen 12. Tel: 060-163246. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Isbanor 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande isbanor: 
 
Belyst sargbana vid Bergeforsens IP. 
Isbana på spontanidrottsplatsen vid Tallnäs förskola. 
 
Detta kan du förvänta dig gällande isbanan i Bergeforsen 
• Isbanan ska vara färdigpreparerad för skolor och övriga verksamheter senast 

kl 9:00 måndag-fredag (undantag finns vid ogynnsam väderlek och temperatur). 
• Belysningen fungerar och styrs via tryckknapp t o m kl 22:00. 
• Sargen hålls i ett vårdat skick så att risk för olycksfall begränsas. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta kan du förvänta dig gällande isbanan i Tallnäs 
• Isbanan ska vara preparerad för åkning så snart vädret och temperaturen tillåter. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt  
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå.  
Besöksadress: Bergeforsens IP - Rännarvägen 5. Tel 070-3418512. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
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Fotbollsplaner 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande fotbollsplaner: 
 
Timrå IP 
Konstgräsplaner: en 11-mannaplan; Korpplan som fyller måtten för seriespel och har 
en läktarkapacitet på 300 personer. 
Gräsplaner: två 11-mannaplaner; Grytan som fyller måtten för seriespel och har en 
läktarkapacitet på 800 personer samt Älvvallen. 
Grusplaner: en 11-mannaplan; Skolplan.  
Omklädningsrum finns. 
 
Bergeforsens IP 
Gräsplaner: en 11-mannaplan som fyller måtten för seriespel och har en 
läktarkapacitet på 100 personer samt två 7-mannaplaner. Omklädningsrum finns. 
 
Fagervik 
Fagerstrandens sportfält motsvarande två 11-manna, två 7-manna samt två  
5-mannaplaner. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Iordningställa konstgräs-, gräs- och grusytor med kringområden så fort 

markförhållandena tillåter på våren. 
• Besikta och åtgärda all utrustning. 
• Öppna planerna för aktivitet så snart de yttre förutsättningarna medger. 
• Årligen utföra provtagning och åtgärder av gräs utifrån analysresultat. 
• Försöka få till så bra förutsättningar som möjligt genom att kompletteringsså, 

gödsla, marktäcka med växtduk, vertikalskära, lufta, stödså, klippa och sanddressa 
• Linjemarkera planer före matchspel och träningsmatcher. 
• Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning. 
• Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningarna. 
• Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommu-

nens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.  
• I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt  
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress. Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Bergeforsens IP/Fagervik - Rännarvägen 5. Tel: 070-3418512. 
                      Timrå IP - Sportvägen 1. Tel 060-163246. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 

mailto:kultur.teknik@timra.se
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Friidrott 
 
Vi erbjuder 
Sommartid kan friidrott bedrivas på Timrå IP (Grytan). Här kan man bedriva 
löpning, längdhopp, höjdhopp, spjutkastning, kulstötning och diskuskastning. 
Läktarkapacitet 800 personer. Omklädningsrum finns. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Besikta och åtgärda all utrustning. 
• Utföra skötsel av löparbanor och övriga ytor samt kringutrustning.  
• Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommu-

nens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil. 
• I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt  
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Timrå IP - Sportvägen 1. Tel: 060-163246. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
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Sporthallar 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande sporthallar: 
 
Vid Timrå IP finns tre hallar; Sporthallen, Tennishallen och NCC-hallen.  
I hallarna bedrivs innebandy, basket, tennis, bordtennis, badminton, friidrott, 
gymnastik och fotboll. Läktarkapacitet i sporthallen är 400 personer och i NCC-hallen 
300 personer. Omklädningsrum finns. På området finns även tre tennisbanor och en 
boulebana utomhus. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Besikta och åtgärda all utrustning. 
• Underhålla alla verksamhetsytor och vid behov komplettera/preparera underlaget  
• Det ska finnas tydlig linjering för de olika sporter som bedrivs i hallarna. 
• Underhålla mark och ytskikt inom området med hög säkerhet under alla årstider.  
• Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning.  
• Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningarna. 
• Hyra ut hela eller delar av anläggningarna till olika typer av verksamhet. 
• Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommu-

nens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil. 
• I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt  
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Timrå IP - Sportvägen 1. Tel: 060-163246. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
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Sim- och friskvårdscenter 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen erbjuder inom denna anläggning: 
25 m bassäng, barnbassäng, plask, bubbelpool, ångbastu samt separat torrbastu för dam 
respektive herr. Dessutom finns solarium och träningshall. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Erbjuda bedrivande av god simundervisning för kommunens skolelever med målet 

minst 95% simkunnighet i årskurs 3. 
• Erbjuda friskvårdsaktiviteter i simhallens regi. 
• Besikta och åtgärda all utrustning. 
• Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning. 
• Verkställa god städning och skötsel av dusch och omklädningsrum dagligen. 
• Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningen. 
• Hyra ut hela eller delar av anläggningen till olika typer av verksamhet på tider som 

inte nyttjas till ordinarie verksamhet. 
• Öppethållandet för allmänheten ska spegla den efterfrågan som finns samt 

personalbemanningen. 
• Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommunens 

idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar. 
• Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil. 
• I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningen. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt  
      hålla god ordning.  
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Vivstavägen 17.  
Tel 060-163203. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Friluftsbad 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande friluftsbad: 
 
Havsbad 
Söråkers strandpromenad 
 
Sjöar 
Lögdösjön 
Hamstasjön 
Lilla Bandsjön med badbrygga 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Iordningställa och städa baden inför och efter säsong. Normal säsong räknas 

under veckorna 24-34. 
• Bottenrensning/grovstädning kommer att utföras före och efter badsäsong. 
• Städning och tillsyn sker kontinuerligt under säsongen. 
• Tillsyn av lekutrustning samt besiktning utförs årligen. 
• Bryggorna underhålls och sköts med hög säkerhet. 
• Toaletter städas kontinuerligt under säsongen. 
• Vattenprover tas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och analyseras via miljö- och 
      byggkontoret. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, inte slänga skräp, glas och främmande föremål  
      i vattnet eller på marken utan i papperskorgar eller ta det med hem. 
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 
 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Park och skog 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen ansvarar för och förvaltar den planlagda park-
marken, utsmyckning med blommor, parksoffor, papperskorgar mm samt 
kommunens skogsinnehav. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Maskinklippta anlagda gräsytor klipps minst en gång var tionde arbetsdag under   
      högsäsong. 
• Övriga gräsytor och ängsmark klipps 1-3 gånger per år. 
• Planteringar och träd beskärs, gödslas, vattnas och hålls fria från frö och rotogräs. 
• Ytor hålls rena från skräp och främmande föremål. 
• All utrustning såsom parksoffor, papperskorgar, stamskydd mm underhålls. 
• Lekutrustning säkerhetsbesiktas och blir underhållna enligt SSEN 1176-1177. 
• Skador på lekutrustning som innebär fara för barn åtgärdas eller stängs av inom  
      24 timmar efter anmälan. 
• De parker och parkstråk som är anlagda har god tillgänglighet. 
• Den offentliga toaletten på torget ska hållas i ett vårdat och välstädat skick för  
      alla besökare. 
• Papperskorgar och hundlatriner töms regelbundet samt påfyllning av 
      hundlatrinpåsar. 
• Den produktiva skogen förvaltas och utvecklas enligt skogsbruksplanen. 
• Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler, inte slänga skräp, glas och främmande föremål  
      på marken utan i papperskorgar eller ta det med hem. 
• Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde).  
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Administration 
 
 
Kultur- och tekniknämndens uppdragsbeskrivning 
Föresatsen i organisationen är att uppfatta kundernas önskemål. Förmågan att se och uppleva sin 
egen organisation utifrån blir avgörande. Organisationen måste följa och förutse kundernas behov  
 
 
Tillgänglighet 
Plan och bygglagen innehåller en paragraf om enkelt avhjälpta hinder för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Men även t ex barnfamiljer och äldre 
har många gånger svårt att använda vår gemensamma stadsmiljö. Lagen säger att i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska tillgängligheten 
utformas så att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
 
Avfall och återvinning 
Förvaltningen ansvarar för att ge medborgare och företag i kommunen en miljöriktig 
och kostnadseffektiv avfallshantering. Verksamheten bedrivs med hjälp av en 
entreprenör. Verksamheten är avgiftsfinansierad och betalas via avfallstaxan. 
Fastigheter kan i vissa fall beviljas uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och 
latrin och dessa ansökningar handläggs av förvaltningen. 
 
Administration 
En administrativ stab finns i organisationen som ett stöd till de olika verksamhets-
grenarna. Här arbetar man t ex med personaladministration, budget, ekonomisk 
uppföljning och redovisning, administration för nämndens mötesverksamhet, olika 
typer av handläggningsärenden, lokaluthyrning. För att tydliggöra vår handläggning 
av olika ärenden har fastställts olika maxtider som enkelt visar när man kan förvänta 
ett svar från oss. Ett annat ansvar för staben är att aktivt arbeta med verksamhets-
utveckling av förvaltningen. 
 



 

 
 

Tillgänglighet 
 
Vi erbjuder 
Kultur- och teknikförvaltningen ansvarar för den fysiska tillgängligheten i kommu-
nens skol- och förskolelokaler, kommunhuset, kultur- och teknikkontoret och de 
idrottsanläggningar som kommunen äger samt allmänna platser. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Utifrån de besiktningar och uppdatering av tillgänglighet som utförts på ovan 

nämnda fastigheter genomföra nödvändiga insatser så att god tillgänglighet 
skapas för alla brukare och skolelever. 

• Tillgänglighet handlar både om de små insatserna från enkla rutiner/kontroller av 
exempelvis toalettlarm och enklare skyltning till ombyggnationer av entréer eller i 
andra fall stora insatser i form av hissar eller liknande. 

• Samråd sker med barn- och utbildningsförvaltning för planering av aktiviteter i 
lokaler och placering av funktionshindrade elever. 

• Gator, torg och parker ska utformas så att tillgängligheten, tryggheten och säker-
heten är god för alla som vistas här. Markbeläggning, väghållning och skyltning 
ska underlätta framkomligheten. 

• Respektera och hjälpa andra personer att få god kännedom om lokaler och  
      utrymningsvägar. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ta del av gällande ordningsregler på informationstavlor och liknande. 
• Hålla god ordning och lämna anläggningen i städat skick vilket underlättar en god   
      tillgänglighet. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Avfall och återvinning 
 
Vi erbjuder 
Kultur och teknikförvaltningen ansvarar för att ge medborgare och företag i Timrå en 
miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering. Kommunen har ansvar för allt 
hushållsavfall samt farligt avfall från hushållen, dock ej för avfall för vilket producent-
ansvar gäller. Verksamheten är avgiftsfinansierad och betalas via avfallstaxan. 
 
Verksamheterna är utlagda på entreprenad till Timrå Renhållnings AB (TIRAB)   
 
Mer information och utförligare beskrivningar finns i Timrå kommuns avfallsplan 
samt föreskrifter om avfallshantering. 
 
Detta kan du som medborgare förvänta dig 
• Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall. 
• Ge tillgång till återvinningscentral och farligt avfall. 
• Ge tillgång till mobil insamling av farligt avfall 4 gånger per år. 
• Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare. 
• Hämta latrinkärl två gånger per år. 
• Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt. 
 
Detta kan du som företag förvänta dig 
• Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall. 
• Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare. 
• Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt. För övriga tjänster hänvisar vi till de  
      privata företag som finns i närområdet. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Ställa ut ditt kärl för tömning samt rengöra det vid behov. 
• Följa de ordningsregler som finns vid återvinningsstationer och  
      återvinningscentral och sortera avfallet efter anvisningar. 
• Betala din avfallstaxa. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163261. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin 
 
Vi erbjuder 
För permanentbostad eller fritidshus som inte används och därför inte producerar 
hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och 
säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, 
men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 100 
kr/tillfälle inkl moms. Uppehåll medges för maximalt 1 år i taget. Avslag på ansökan 
kan överklagas.  
 
Permanentbostad 
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för 
permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en 
sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen 
senast en månad före avsedd uppehållsperiod.  
 
Fritidshus 
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin 
för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och ett år 
framåt. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Om du uppfyller kraven för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för   
      permanentbostad kommer skriftligt beslut att skickas till uppgiven adress inom   
      två veckor, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Om du har ett  
      pågående beslut och söker fortsatt uppehåll skickas det nya beslutet innan det     
      pågående beslutet upphör. 
• Om du uppfyller kraven för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin 

för fritidshus kommer skriftligt beslut att skickas till uppgiven adress under april 
månad. 

• Under semestertid och vid hög belastning av ansökningar kan längre 
handläggningstid förekomma.  

• Vid avslag på ansökan ska beslutet innehålla information om hur man överklagar. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller 
      e-tjänst. Blankett finns även hos handläggaren. 
• Ansökan kan också skrivas på vanligt brevpapper. Uppge fastighetsbeteckning,   
      ägarens namn, personnummer och adress dit beslutet ska skickas. Intyga att         
      fastigheten inte kommer att nyttjas.  
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress:  Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163212.  
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Arrendeavtal 
 
Företagsetableringar 
Näringslivskontoret handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt. 
Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i 
avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs. 
 
Köp och försäljning av mark samt tomträtt 
Miljö- och byggkontorets mark- och exploateringsavdelning handlägger köp och 
försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.  
 
Arrendering av mark 
Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande 
arrendeformer: 
- Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader. 
- Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering. 
- Jordbruksarrende – mark för brukande. 
- Jaktarrende – mark för jakt. 
- Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel. Ingen avgift utgår men en 
      administrationsavgift på 400 kr tas ut i samband med avtalstecknandet. 
 
Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från mark- och exploaterings-
avdelningen. 
 
För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation 
och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Du kommer att få ett svar inom två veckor förutom företagsärenden som  
      prioriteras och har en kortare handläggningstid. Undantag gäller vid semestertider 
      och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som normalt samman-  
      träder åtta gånger per år. 
 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Lotteritillstånd 
 
Vi erbjuder 
Ansökan om lotteritillstånd handläggs av kultur- och teknikförvaltningen. Beslutet 
gäller i tre år. När lotteriet påbörjas ska en lotterianmälan göras till kultur- och 
teknikförvaltningen. När lotteriet är avslutat ska en redovisning skickas till utsedd 
lotterikontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och 
teknikförvaltningen. 
 
Läs mer om lotterier mm på Lotteriinspektionens hemsida www.lotteriinsp.se. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Handlägga ansökan om lotteritillstånd inom tre veckor från det att ansökan 

inkommit. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller 

e-tjänst.  
• Lämna även in lotterianmälan och redovisning enligt anvisningar som bifogas 

beslutet.  
 

Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163298. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

http://www.lotteriinsp.se/
mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Lokalbokning 
 
Vi erbjuder 
Den administrativa staben administrerar bl a lokaluthyrning som syftar till att 
tillgodose föreningar och allmänheten med ändamålsenliga lokaler och anläggningar 
för idrotts- och fritidsverksamhet. Söker du lokal för mer speciella och festliga 
tillfällen finns en samlingslokal på Bergeforsens IP att hyra. Vi hyr även ut 
torgplatser.  
 
I vårt webb-baserade bokningssystem ges möjlighet att göra bokningsförfrågningar 
via kommunens hemsida. Du kan även boka per telefon. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Bekräfta eller avslå din ansökan om lokalbokning senast kl 11.30 följande vardag 

efter den inkommit. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Inkomma med fullständigt ifylld bokningsförfrågan senast vardagen innan 

hyrestillfället. 
• Ta del av ordningsreglerna för lokalen. 
• Kostnadsfri avbokning av lokalen ska ske senast 10 dagar före hyrestillfället.     

Vid avbokning efter sista avbokningsdagen tas hela avgiften ut. Sker ingen 
avbokning tas dubbel avgift ut. 

• Erhållna passerkort ska återlämnas efter uthyrningstillfället, annars debiteras en 
avgift på 500 kr. 

 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Tel handläggare: 060-163298. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Administrativ stab 
 
Vi erbjuder 
Som ett stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen finns en administrativ 
stab som bl a arbetar med att göra den information som medborgare, föreningsliv, 
företag mm behöver ha tillgänglig på ett bra sätt.  
 
Vi erbjuder via hemsida, annonser och riktade utskick information till föreningsliv, 
medborgare och övriga organisationer rörande vår verksamhet. Blanketter som 
behövs för olika ansökningar i vår verksamhet finns på hemsidan eller med en 
hänvisning till var de finns att tillgå. 
 
Detta kan du förvänta dig 
• Uppgradera information på vår hemsida minst en gång per månad. 
• Ditt ärende handläggs enligt fastställd handläggningstid. 
 
Detta förväntar vi oss av dig 
• Har du sökt någon information på vår hemsida utan att hitta det du söker så 

kontakta våra webb-redaktörer:  
Kristina Olofsson (väg, trafik o fritid) kristina.olofsson@timra.se 
Ragna Fredin (kultur) ragna.fredin@timra.se 

 
Kontakta oss 
Postadress: Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå. 
Besöksadress väg, trafik, fritid: Plåtslagarvägen 17 (Timrå industriområde). 
Besöksadress kultur: Skogsvägen 26. 
Vi träffas säkrast mellan kl 9.00 – 15.00. 
Exp 060-163165, fax 060-163320, e-post kultur.teknik@timra.se, hemsida www.timra.se. 
 

mailto:kultur.teknik@timra.se
http://www.timra.se/


 

 
 

Handläggningstider  
 
 
Ansökan/anmälan                         Handläggningstid 

 
• Vinterväghållningsbidrag*     ----- 
• Grävtillstånd  30 dgr 
• Trafikanordningsplan     7 dgr 
• Dispens för bred, lång och tung transport    7 dgr 
• Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon 

inom Timrå kommuns förbudsområde 1)    7 dgr 
• Parkeringstillstånd för rörelsehindrade     7 dgr 
• Föreningsregister 2)     - 
• Föreningsbidrag 3)    -    
• Bidrag för kulturarrangemang  14 dgr    
• Lotteritillstånd  21 dgr 
• Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin  14 dgr 
• Arrende (ej nämndsärenden)  14 dgr  

 
 
*)  Inlämning av ansökan senast 31 maj och utbetalning av bidrag under juni månad 
1)  Under förutsättning att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret 
2)  Behandlas vid nästkommande sammanträde i kultur- och tekniknämnden 
3)  Enligt fastställda datum för inlämning  
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Fax: 060-57 36 78 
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Kultur- och tekniknämndens plattform för ledning och 
styrning  

Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden. Genom nämndens 
plattform säkras ägarskap av den kommungemensamma styrmodellen på 
nämndsnivå.  

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, plattformen lyfts vid årets 
första nämndssammanträde.   
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Kultur- och tekniknämndens uppdrag 

Timrå Kommun har tre kommungemensamma målbilder. De är: 

 

Målbilderna är långsiktiga och riktar all kommunal verksamhet. De visar hur 
fullmäktige vill rikta sin verksamhet för att bidra till verksamhetsidén på 
kommunövergripande nivå.  

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för att dess organisation bidrar till att 
fullmäktiges fastställda mål och styrning uppnås. Nämnden ansvarar även för att 
lagar och andra författningar för verksamheten upprätthålls. 

Kultur- och tekniknämnden uppfyller sitt uppdrag genom att på ett hållbart sätt 
förvalta, ansvara för och utveckla kommunens: 

 Fastigheter och utemiljö  
 Kultur, bibliotek och fritid 
 Avfall och återvinning. 

För att nå kommunens mål är de viktigaste resurserna våra medarbetare och chefer, 
samt en ekonomi i balans. Genom detta uppdrag kan kultur- och tekniknämnden 
skapa förutsättningar för kommunens medborgare, företag och besökare att leva ett 
gott liv där det finns utrymme att växa och mötas. 
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Fastigheter och utemiljö 

För att kultur- och tekniknämnden ska kunna tillgodose behoven hos dels de övriga 
nämndernas verksamheter men även hos medborgarna, företagen och besökarna, 
måste vi på ett hållbart sätt arbeta med fastigheter, lokaler, vägar och mötesplatser. 
Med ett hållbart arbetssätt menar vi exempelvis att utveckla energieffektiva 
byggnader och hållbara vägar för nutida såväl som framtida behov och mål, 
därigenom kan vi även värdesäkra kommunala investeringar. Detta sker i linje med 
kommunspecifika mål, i synnerhet målet om livskvalité och attraktiva livsmiljöer. 
Tillgänglighet är även en viktig aspekt då våra fastigheter, lokaler och mötesplatser 
skall kunna nyttjas av samtliga som vistas inom kommunen, på de villkor och 
förutsättningar som passar dem. 

Kultur, bibliotek och fritid 

Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten möjliggör för medborgare att 
skapa sig en rik fritid. Hållbar utveckling kan i den här kontexten betyda att lägga 
särskilt fokus på delaktighet, bibliotekets demokratiska uppdrag, främjandet av 
kulturskapare och efterfrågan av utvecklingsinsatser samt integration. Med 
utgångspunkt i det första delmålet livslångt lärande skapar nämnden arenor för 
delaktighet, kunskap och utveckling, oavsett var i kommunen man bor och verkar. 
En rik och hållbar fritid innebär även möjlighet till ett aktivt idrotts- och 
föreningsliv. Därigenom kan nämnden säkra den kulturella tillväxten, bidra till att 
främja folkhälsan samt förebygga utanförskap inom kommunen. 

Avfall och återvinning  

En del av att leva upp till hållbara prioriteringar gällande miljö innebär att förvalta 
och utveckla kommunens avfall- och återvinningsverksamhet. Kopplat till målet 
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer strävar nämnden mot ett cirkulärt samhälle 
där vi upplyser och delar kunskap till dem som vistas och verkar i kommunen. 
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Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé  

Den kommungemensamma verksamhetsidén 

Den kommungemensamma verksamhetsidén lägger grunden för kultur- och 
tekniknämndens mål och de resultat nämnden ska uppnå. 

 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela 
verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda 
till och för vem. 

 

 

- Tillsammans skapar vi en grund för andra att lyckas i sina 
uppdrag. 

- Genom att vara tillgänglig, lyhörd samt se möjligheter fångar 
och möter vi behov för Timrås bästa där vi skapar 
förutsättningar för människor att leva, växa och mötas under 
hela livet.  

- Vi skapar mötesplatser för alla samt möjligheter och 
förutsättningar för ett brett föreningsliv, många fritidsaktiviteter 
och ett rikt kulturliv. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt, 
hållbart samhälle.  

 

Vi utvecklar och förvaltar Timrå långsiktigt tillsammans med 
medborgarna, genom samsyn och dialog skapar vi en bra kommun.
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Kultur- och tekniknämndens arbete med uppdraget  

Kultur- och tekniknämndens verksamhet och ansvar styrs både av givna lagar och 
förordningar men även till stor del av frivilliga verksamheter. Dessa verksamheter 
är viktiga för nämndens målgrupper under hela livet. Beroende på ambition kan 
detta vara helt avgörande för att nämnden ska lyckas med dess uppdrag och för att 
skapa värde för dem vi finns till för. 

Nämndens förtroendevalda styr utifrån mål och resultat som verksamheten har att 
uppfylla inom tilldelade budgetramar. Det ska därför finnas ett tydligt samband 
mellan den verksamhet som bedrivs, de resurser som används och de resultat som 
uppnås så att värde skapas för nämndens målgrupper.  

Kultur- och tekniknämndens årshjul för planering och uppföljning 

Det främsta verktyget för planering av verksamhet och ekonomi är nämndens årliga 
verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen fastställs av kommunfullmäktige för 
kommande år, med plan för 3 år. 

Kultur- och tekniknämnden påbörjar planeringen av verksamhetsåret med särskild 
genomgång av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, nämndens politiker 
förklarar inriktningen för förvaltningsledningen och förvaltningsledningen preciserar 
analys och förutsättningar för kultur- och tekniknämnden inför kommande planperiod. 
Nämnden arbetar utifrån följande årshjul (se bilaga 1). 

Kultur och tekniknämnden följer upp verksamheten under verksamhetsåret utifrån antagen 
verksamhetsplan & budget samt analyserar avseende aktiveter/insatser, uppnådda effekter, 
avvikelser och ekonomiskt utfall samt engagerade och ansvarstagande medarbetare och 
chefer.  

Internkontroll 

Kultur- och tekniknämnden planerar och följer upp sin internkontroll enligt reglementet. 
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Bärande principer för ledning och styrning  

Det är i nämndens enheter som utveckling sker och som värde för dem vi finns till 
för skapas. Alla beslut ska därför återspeglas i dessa principer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nämndens målgrupper

Kultur- och tekniknämnden har medborgare, 
företag och besökare som direkta målgrupper för 

dess verksamheter. De utgör hjärtat och centrum för 
all verksamhet.
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Värde som resultat 

Kultur- och tekniknämndens arbete ska ta grund i den återkoppling och feedback 
vi får från dem vi finns till för, där beslut som tas återspeglar och baseras på 
kunskap och erfarenhet samt ingående kännedom om verksamheten. Nämndens 
mål och insatser utgår från de effekter och värden som skapas för våra målgrupper 
inom ramen av de resurser vi har. 

Helhetssyn 

Helhetsperspektivet, ett Timrå, med kommunens bästa för ögonen för fokus för 
styrning och planering, genomförande och uppföljning.  

Kultur- och tekniknämndens arbete har sin utgångspunkt i målgruppens bästa, med 
nämnd- och gränsöverskridande samverkan internt som externt. Kultur- och 
tekniknämnden använder dialog som verktyg och med ett resurseffektivt arbetssätt 
arbetar vi för att skapa värde för de vi finns till för.  

Handlingsutrymme 

Med långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme 
för att påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat med stöd 
av gemensamma mål.  

Delegationsordningen för kultur- och tekniknämnden reglerar ansvar och mandat. 
Utifrån det ska verksamheter och enheter styras enligt tilldelade budgetramar med 
tillitsbaserad styrning där kreativitet uppmuntras så att nya idéer kan provas. 

Med handlingsutrymme avses även att beslut tas där situationer uppstår och 
överlåts inte till annan nivå, där varje medarbetare är medveten om sina rättigheter 
och skyldigheter. 

Analys, dialog och lärande 

Genom att analysera verksamheten och lära av varandra skapar vi underlag för 
förbättrad kvalitet och utveckling. Kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker 
och tjänstepersoner är ett viktigt arbetssätt för att kunna nå önskade resultat och 
förändringar. Dialogen syftar inte enbart till avrapportering och sammanställning, utan 
även till en gemensam förståelse kring förväntansbild, förutsättningar och gemensam 
syn på hur verksamheten ska utvecklas framåt. Detta arbetssätt innebär en möjlighet 
till förändring och anpassning, där behov uppstår. Då nämndens arbete riktar sig till 
en bred målgrupp är lyhördhet, kontinuerliga medborgarundersökningar samt 
omvärldsanalyser av stor vikt för att säkerställa att värde skapas för dem vi finns till 
för.  
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Politiker och tjänstemän - roller och samspel 

Politikernas roll är att fastställa mål och resurser för verksamheten och genom det 
ge verksamheten förtroende och handlingsutrymme med frihet inom givna ramar.  

Chefernas roll är att styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten utifrån de 
mål och ramar som fastställts.  

Medarbetarnas roll är att utföra och utveckla uppdrag utifrån verksamhetens mål 
och ramar. Genom inflytande, delaktighet och samverkan bidrar det till 
samhällsnytta för medborgarna. 

 

Samspelet 

För att skapa ett fungerande samspel mellan politiker, chefer och medarbetare krävs 
tydlig rollfördelning. Formellt sker det i nämndernas reglemente och 
delegationsordning och genom tydliga uppdrag i de olika befattningarna i 
kommunen.  

Informellt sker samarbetet på alla nivåer genom en ömsesidig respekt och ett öppet 
arbetsklimat i vardagen baserad på kommunens värdegrund. 

En bra styrning förutsätter att det finns en tydlig fördelning av ansvar och roller. 
Politikernas roll är att styra genom att besluta om inriktning och mål, göra 
prioriteringar samt att fördela resurser och följa upp. Det svarar på frågan om vad 
som ska göras och när det ska göras. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna 
med underlag för deras ställningstagande och leda samt utföra verksamhet utifrån 
fastställda mål, tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. Det svarar på frågan om 
hur det ska göras och av vem. 

  



 

15 

 

 
 
Det är viktigt att gränsen mellan politik och förvaltning är tydlig och att alla 
aktörer håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att 
kontakter och uppdrag ska gå via rätt kanaler. För att skapa ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare krävs tydlig rollfördelning. 
Formellt sker det i nämndernas reglemente och delegationsordning och genom 
tydliga uppdrag i de olika befattningarna. Informellt sker samarbetet på alla nivåer 
genom en ömsesidig respekt, lyhördhet och ett öppet arbetsklimat i vardagen 
baserad på kommunens värdegrund.  

Frågeställningar och uppdrag från politiken ska gå via ordförande för kultur- och 
tekniknämnden till förvaltningschef.  
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Uppdrag till förvaltningschef   

Förvaltningschefen är nämndens verkställande tjänsteperson och leder 
förvaltningens verksamheter, i dialog med nämnden, så att nämndens och 
förvaltningens plattform för styrning och ledning tillämpas konsekvent inom alla 
verksamheter. 

I förvaltningschefens ansvar ingår också att följa kommunala direktiv, vägledande 
råd och bestämmelser, policys och övriga kommunala styrdokument. 

Det är nämndens ansvar att förvaltningschefen har mandat och förutsättningar för 
uppdraget. 

 

I förvaltningschefens ansvar ingår: 

 Planera, dimensionera, följa upp samt säkerställa kvalitet och utveckling i 
verksamheterna. Bevakar att verksamheterna är ändamålsenliga och har 
dialog med nämnden om förändringar. 
 

 Förvaltningschefen har huvudansvaret att leda och utveckla förvaltningens 
verksamheter utifrån kultur- och tekniknämndens uppställda mål.  
 

 Rekrytera, utveckla och avveckla chefer och medarbetare så att varje 
verksamhet har medarbetare som fyller den definierade positionen. Brister i 
förmåga hos chefer och medarbetare kompenseras inte utan hanteras 
genom målinriktad utveckling eller avveckling. 
 

 Leda verksamheter med hänsyn till omvärld, framtida krav och 
förutsättningar och våra målgruppers behov av insatser från kultur- och 
tekniknämnden. 
 

 Ansvara för att förvaltningen efterlever den lagstiftning som 
styr nämndens verksamhet. 
 

 Ytterst ansvarig för att bereda ärenden till nämnd. 
 

 Företräda och representera kultur- och tekniknämnden i relevanta 
sammanhang. 
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Begreppsordlista 
 

Arbetssätt betyder sättet vi utför en arbetsuppgift på. Det spelar roll hur man gör! 

Kulturskapare syftar till de individer som främjar kultur genom olika typer av 
aktiviteter. 

Plattform beskriver nämndens långsiktiga styrning.  

Reglemente är de kommunspecifika regler som gäller. 

Strategi beskriver hur vi med olika samordnade aktiviteter ska uppnå ett 
gemensamt mål. 

Syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling.  

Verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad 
organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem.  
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Bilagor 

Bilaga 1, årshjul planering 
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Bilaga 2, årshjul uppföljning 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-31 KTN/2022:640 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
 
 
Förslag till 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 till 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 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 162 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
KS/2022:273 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
  

1. Ny skattesats för 2023 blir 23,19. 
 

2. Fastställa Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Verksamhetsplan och budget 
2023-2025. 
 

3. Skriva in kommunstyrelsens ordförandes förslag till förord i Verksamhetsplan och budget 
2023-2025. 

 
4. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell 

och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025.  
 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2023-
2025 enligt form för styrmodell.  

 
6. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till 

ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till 
investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.  

 
7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån upp till 50 mnkr enligt budgeterad nivå samt 

omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.  
 

8. Under rubriken ”Boendekommun Timrå ” införs ”Medverkande nämnder”. 
_______ 

Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Tony Hedberg (SD), Mats Wallin (SD), Glenn 
Westling (SD), Ove Andersson (SD), Marianne Larsson (SD, Håkan Sjöström (SD) till förmån för 
egna förslag. 
____ 
 
Maritza Villanueva Contreras (V) lämnar protokollsanteckning; Vi ser delvis positivt på ökad 
möjlighet att välja bland kommunens skolor men vi vill flagga för risk för ökad segregation och 
ökade kostnader för skolskjuts. Alla skolor i vår kommun är och ska vara välskötta samt ge barn och 
unga förutsättningar för en bra skolgång. 
 
Jag och Vänsterpartiet vill flagga en varningssignal till den nya majoriteten – eftersom de har valt att 
inte förklara mer i texten – att innan ni gör några förändringar i ”valfriheten” inom vård och 
omsorg, titta på Lomma-modellen och deras moderat kommunstyrelseordförande som tog tillbaka 
kontrollen och återkommunaliserade äldreomsorgen. Dra nytta av deras erfarenheter och var inte 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

naiva med att tro att allt blir bättre bara för att det är i bolagsform eller privatiseras eftersom 
huvuddriftkraften är att maximera vinsten. 
 
Det gläder oss att majoriteten har infriat ett av våra vallöften: solceller på mark. Vi ser mycket positiv 
på intentionen att anlägga en kommunal solcellspark. Hoppas att det blir verklighet. Däremot saknar 
ett tillägg som yrkades vid kommunstyrelse under rubriken ”Miljö”: se ett strategiskt arbete för att 
minska kommunens koldioxidutsläpp. 
____ 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har 
arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, 
justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar 
som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag 
för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i 
förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska 
ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt 
beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom 
angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas 
enligt beslutat förslag och form för styrmodell. 
Ekonomienheten vill påpeka vikten av att följa tidplanen för inlämning. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på kommunstyrelsens beredningsförslag till verksamhetsplan och 
budget 2023-2025 samt bifall till socialdemokraternas och moderaternas förslag till verksamhetsplan 
och budget 2023-2025. 
 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens beredningsförslag samt på 
oförändrad skattesats.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens beredningsförslag och socialdemokraternas och moderaternas 
förslag till verksamhetsplan och budget 2023-2025 mot varandra och konstaterar att 
socialdemokraternas och moderaternas förslag till verksamhetsplan och budget 2023-2025 vunnit 
gehör. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår på oförändrad skattesats. 
 
Ulf Lindholm (SD) och Mats Wallin (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas verksamhetsplan 
och budget 2023-2025.  
 
Niklas Edén (C) föreslår bifall till centerpartiets och kristdemokraternas verksamhetsplan och budget 
2023-2025 med en skattesänkning på 35 öre. 
 
Ordföranden utser socialdemokraternas och moderaternas verksamhetsplan och budget 2023-2025 till 
huvudförslag. 
 



Protokollsutdrag 
3 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer sverigedemokraternas och centerpartiets och kristdemokraternas verksamhetsplan 
och budget 2023-2025 mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse 
sverigedemokraternas verksamhetsplan och budget 2023-2025 som motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och moderaternas verksamhetsplan och budget 
2023-2025 mot sverigedemokraternas verksamhetsplan och budget 2023-2025 och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla socialdemokraternas och moderaternas verksamhetsplan och 
budget 2023-2025. 
 
Votering begärs och genomförs med upprop. Ordföranden ställer följande propositionsordning som 
godkänns; Den som bifaller socialdemokraternas och moderaternas verksamhetsplan och budget 
2023-2025 röstar Ja och den som bifaller sverigedemokraternas verksamhetsplan och budget röstar 
Nej. Vid omröstningen avges 23 Ja röster, 7 Nej röster och 11 avstår.  
 
Ordföranden ställer därefter Maritza Villanueva Contreras (V) tilläggsyrkande; Rubriken på sidan 17 i 
huvudbudgetförslag ”Jämställda livsvillkor” ska ändras till ”Jämställda och jämlika livsvillkor” under 
proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordföranden ställer därefter Maritza Villanueva Contreras (V) tilläggsyrkande; Under miljö sid 29, vi 
yrkar för ett strategiskt arbete för att minska kommunens koldioxidutsläpp, upprätta en 
koldioxidbudget och arbeta aktivt för att höja kommunens ranking på miljöbarometern under 
proposition avslag-bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordföranden ställer därefter Maritza Villanueva Contreras (V) tilläggsyrkande; I avsnitt boende 
kommun Timrå, Yrkar på en sammanställning av en kommunens resultat som direkt berör barn och 
efterlevnad av barnkonvention så kallad barnbokslut under proposition avslag-bifall och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter Maritza Villanueva Contreras (V) tilläggsyrkande; Investeringspotten för 
energibesparingar ökas till kr. 15 miljoner i S+M budget under proposition avslag-bifall och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordföranden ställer därefter Maritza Villanueva Contreras (V) tilläggsyrkande, Öka 
investeringsbudget för socialnämnden till 4 miljoner kronor i S+M budget under proposition avslag-
bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Maritza Villanueva Contreras (V) och Svante Sörmark (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling  
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och 
planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2022-02-08-§ 47 (KS/2022:53). Därefter har arbetet 
genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de 
fackliga 
organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam 
beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.  
Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget ska förhandlas med de fackliga organisationerna 
den 13 juni 2022 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på 
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Nämndens verksamhetsidé 

Den kommungemensamma verksamhetsidén 

Den kommungemensamma verksamhetsidén lägger grunden för kultur- och 
tekniknämndens mål och de resultat nämnden ska uppnå. 

 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé 

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela 
verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda 
till och för vem. 

 

 

- Tillsammans skapar vi en grund för andra att lyckas i sina uppdrag. 

- Genom att vara tillgänglig, lyhörd samt se möjligheter fångar och möter 
vi behov för Timrås bästa där vi skapar förutsättningar för människor att 
leva, växa och mötas under hela livet.  

- Vi skapar mötesplatser för alla samt möjligheter och förutsättningar för 
ett brett föreningsliv, många fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. Genom 
detta bidrar vi till ett långsiktigt, hållbart samhälle.  

 

Vi utvecklar och förvaltar Timrå långsiktigt tillsammans med 
medborgarna, genom samsyn och dialog skapar vi en bra kommun.
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Markus Sjöström 

Förvaltningschef: Jan Eriksson 

Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex. 

Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån 
av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra 
eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård. 

Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara 
för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver 
hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs. 
Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder 
 
Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, sköta vägar, gator och 
allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvaret för det som föreskrivs i lag 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och 
fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i 
upprättat avtal med annan part. Detta skapar förutsättningar för idrott och 
friluftsliv i form anläggningar och skötsel av naturområden. 
 
Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i 
kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner. 
Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett. 
 
Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att: 
 
Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta 
möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ger stöd till öppna mötesplatser. 
Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning. 

Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen samt bedriva barn- 
och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och 
program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att 
söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för 
sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i 
kommunen 
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Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens 
konstinnehav. 

Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och 
fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen. 
 
Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning. 
 
Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och 
studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna. 
 
Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar 
möjligheter till det icke-formella lärandet på sin fritid. 
 
Tillhandahålla scenkonst för barn och ungdomar för deras kunskapsinhämtande av 
konstnärliga och kulturella yttringar. 
 
Ferieverkssamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till 
nya färdigheter och ökade kunskaper. 
 
Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras 
kunskapsinhämtande om arbetslivet. 
 

Omvärld och förutsättningar för verksamhet 

Kultur och Fritid  

Kultur- och fritidsverksamhetens uppgift är att främja kulturlivet, 
fritidsverksamheten och föreningslivet i kommunen. Medborgare i Timrå kommun 
ska ha möjlighet till en varierad fritid som de själva kan påverka. Verksamheterna 
ska ha ett tydligt barnperspektiv och arbeta med att stärka ungas trygghet, 
oberoende och positiva utveckling. Verksamheterna ska främja egna initiativ och ge 
goda möjligheter till sociala, kulturella och fysiska utmaningar genom hela livet. 

Biblioteket 

Biblioteket utgör en viktig samhällsfunktion och är en grundsten i den svenska 
demokratin. Bibliotekets gedigna uppdrag ställer stora krav på bibliotekets 
verksamhet. Biblioteksverksamheten har ett folkbildande uppdrag och ska verka för 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Biblioteksverksamheten styrs av den biblioteksplan 
som skapades 2022 -2026 och bygger på bibliotekslagen samt kommunens 
övergripande verksamhetsplan och mål. 
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Biblioteket befinner sig i ett förändringsarbete där nya förutsättningar och ramar 
skapas för bibliotekets verksamhet. Biblioteket går från att ha varit en fysisk plats 
för utlån av litteratur till en samhällsviktig mötesplats och arena. En stor utmaning 
för biblioteket är att nå ut till alla medborgare i kommunen samt nå nya 
målgruppen. För att möta denna utmaning behöver verksamheten ytterligare stärka 
sin samverkan med andra verksamheter.  

En aspekt av bibliotekets folkbildande uppdrag är att motverka digitalt 
utanförskap. Biblioteket erbjuder dels rådgivning men också fysiska datorer på plats 
i biblioteket. Biblioteket erbjuder även e-tjänster i form av strömmande media men 
även e-böcker och tidningar. För att alla medborgare ska kunna använda sig av e-
tjänsterna är utbildning och information viktigt. Detta arbete är av högsta vikt och 
är väl integrerat i bibliotekets verksamhet.  

Ett prioriterat område för biblioteksverksamheten är att arbeta med läs och 
språkfrämjande aktiviteter. För att säkerställa barn och ungas inflytande över 
verksamheten arbetar biblioteket i projektform med barnkonventionen. En 
utmaning i detta arbete är att fånga barns intresse för läsning och kunna fånga upp 
barn och unga i verksamheten på biblioteket. Under projekttiden har det 
framkommit att biblioteket behöver arbeta mer flexibelt och samverka med andra 
aktörer på de arenor som barn och unga befinner sig på. En stor utmaning i detta 
arbeta är att stadsbidragen för folkbiblioteket kommer att minska och man behöver 
då se över hur detta kan finanserias med andra medel. 

Fritidsverksamhet 

Vid sidan om skolans lagstadgade verksamhet för barn och unga under dagtid 
stödjer kommunen verksamhet som på frivillig grund erbjuder en mångfald av 
fritidsaktiviteter. Här spelar föreningslivet och kulturskolan en viktig roll. Kultur 
och tekniknämnden kompletterar dessa två stora områden genom att erbjuda 
öppna mötesplatser, i egen regi eller genom uppdrag till organisationer, samt att 
samordna fritidsaktiviteter för barn och unga under skolloven. Idrottsanläggningar 
är en viktig förutsättning för att kunna utöva en aktiv fritid.  

Pangea  

Kommunen bedriver verksamheten på aktivitetshuset Pangea i Tallnäs. Pangea är 
ett nav för kulturella aktiviteter samt en socialarena för unga men även äldre i 
Timrå kommun. På Pangea bedrivs en bred verksamhet för alla åldersgrupper men 
med ett särskilt fokus på barn och unga samt äldre över 65 år. Pangea bedriver 
aktiviteter i egen regi, men samverkar även med kulturskolan, föreningar och 
studieförbund för att erbjuda medborgarna ett brett utbud av aktiviteter och 
kulturupplevelser. Samverkan med föreningar och studieförbund är kärnan i 
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Pangeas verksamhet som förutom barn och ungdomsverksamheten bedriver 
aktiviteter för alla åldersgrupper.   

Tallnäs räknas som ett av kommunens socioekonomiskt utsatta områden vilket 
innebär att verksamheten har ett stort kompensatoriskt uppdrag när det gäller barn 
och ungas fritid. Pangeas verksamhet utgår från ett barn och ungdomsperspektiv 
och en viktig del i arbetet på Pangea är att stärka ungas trygghet, oberoende och 
positiva utveckling.  

Pangea är en positiv kraft i arbetet med kommunens drogförebyggande arbete. För 
att ytterligare stärka upp verksamheten i området behövs mer personella resurser 
samt att samarbetet fördjupa med andra kommunala och externa aktörer i området.  

Mötesplatser för barn och unga  

För att stötta upp barn och ungdomsverksamhet runt om i kommunen tilldelar 
Kul-tur- och teknik nämnden ekonomiska medel till Söråkers folketshus samt 
Ljustorps bygdegårds barn och ungdomsverksamhet. De fysiska mötesplatserna för 
barn och unga har minskat vilket innebär en utmaning att hitta nya vägar att nå 
berörd målgrupp. 

Lovaktiviteter 

En central del i barnkonventionen är barns rätt till utvecklande och meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Timrå kommun bedriver sedan många år sommarläger på 
Tolvösand. Denna satsning är uppskattad hos medborgarna i Timrå kommun och 
når ca 160 barn varje år. Platserna är populära och lägret blir snabbt fullbokat. 
Genom samverkan med socialtjänsten nyckelmärks ett antal platser per år till barn 
som har särskilda behov av att få plats på lägret.  

För att kunna erbjuda lovaktiviteter i hela kommen arbetar kommunen enligt en 
etablerad modell där föreningarna bedriver aktiviteter mot ekonomisk ersättning. 
Detta gör att vi kan erbjuda aktiviteter på många ställen i kommunen samt att vi 
kan få en bredd i utbuden vilket i sin tur bidrar till att fler barn och unga kan få 
meningsfulla aktiviteter på lovet. Pandemin har lett till att färre barn och unga 
idrottar. I Västernorrland har antalet deltagartillfällen bland barn och unga minskat 
med 23 procent och i Timrå med hela 39 procent mot rikets snitt på 13 procent. 
Detta innebär att föreningslivet står för en stor utmaning att locka tillbaka barn 
och unga till idrotten.    

Kulturverksamheten 

Kultur och tekniknämndens resurser att vara arrangörer i egen regi är begränsade 
och måste prioriteras utifrån önskemål och behov. En stor del av de personella och 
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ekonomiska resurserna går till barn och ungas möjlighet att uppleva scenkonst 
under skoldagen. Att erbjuda barn och unga en kulturgaranti är en hög målsättning 
som kan upprätthållas genom samverkan med barn och utbildningsförvaltningen 
samt externa aktörer. Kulturgarantin innebär att kommunens barn och unga får 
uppleva två scenkonstföreställningar per år samt ska ha fått tagit del av alla olika 
scenkonstformer innan de lämnar grundskolan.  

Pandemin drabbade kulturlivet hårt och kulturella strukturer och 
samverkansmodeller som fanns innan pandemin måste byggas upp på nytt för att 
säkerställa allas rätt till kultur. En stor utmaning för kulturen i Timrå kommun är 
att tillgången till centrala lokaler för ändamålet är bristfälliga. Detta innebär att 
utbudet blir begränsat och att medel för att transportera skolelever stiger. 
Ändringar i de statliga anslagen påverkar både det fria kulturlivet men även 
kulturskolan vilket är en grogrund för ett aktivt och blomstrade kulturliv i 
kommunen. Men ändrade anslag kan kommunen få svårt att upprätthålla 
kulturgarantin för alla barn och unga i kommunen.  

Föreningslivet  

Kommunen ska erbjuda medborgarna i Timrå Kommun en rik fritid och för att 
uppnå detta är kommunen beroende av ett aktivt föreningsliv. Pandemin har 
drabbat föreningslivet hårt och för att bibehålla ett aktivt föreningsliv krävs stöd 
till föreningarna både genom ekonomiska medel men även genom andra 
stödinsatser så som dialog forum. Mot denna bakgrund har kommunen instiftat 
föreningsråd. 

Teknik 

De kommande åren kommer att vara tuffa eftersom det är en hög inflationstakt 
vilket innebär att kostnaderna stiger inom alla områden. 

Utemiljö 

Inom verksamheten utemiljö är utmaning att fortsätta minska det eftersatt 
underhållet på t.ex. vägar, gatubelysning, broar, parker, industrispår, 
idrottsanläggningar, enskilda vägar. Här gäller det att jobba långsiktigt med att göra 
det ekonomisk möjligt med asfaltering och reinvestering i dessa anläggningar. Om 
resurserna minskas inom detta område finns risken att det eftersatta underhållet 
kommer att öka.  

För hela utemiljö gäller det att kunna bibehålla en god skötsel under alla årstider av 
vägar, broar, parker, naturområden mm. Detta bidrar mycket kommunens 
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer samt till boendekommunen Timrå. 
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För broarna gäller det att de klarar BK4 standard där det krävs, detta är först och 
främst kopplat till de broar som finns i anknytning till det statliga vägnätet. 
Projekte-ring av brobyte av bro 22-963-1 över E4 vid Trafikplats Timrå i enlighet 
med samverkansavtal med Trafikverket har projekterats under 2022 med tänkt 
påbörjan av byggnation under 2023. 

För broar och vägar finns det också en verksamhetsmässig utmaning i att 
kommunen över tid sköter fler vägar och broar än tidigare. Anledningen är att 
kommunen har utvecklat nya områden har byggts och att staten har överlåtit 
ansvaret för fler vägar till kommunen. Det medför ökade kostnader för kommunen 
över tid.  

Exploatering av mark i Industriområdet och det genomförda väghållarbytet med 
Trafikverket tillsammans utbyggnad av bostads område ”Solhöjden” gör att vi ser 
en framtida ytterligare ökning av kommunal väg. Detta medför mer antal meter väg 
för kommunen att sköta. 

Gatubelysning bidrar till att skapa en trygghetskänsla när det är mörkt i 
kommunens områden. För att kunna fortsätta utveckla detta behövs satsningar 
både på reinvestering och nya anläggningar där energieffektivitet är viktigt t.ex. 
ledbelysning. 

Inom den skog som kommunen förvaltar är att det produktiva skogsbeståndet 
minskar vilket leder till att skötsel kostnaderna är större än intäkterna. 

Utmaningen med verksamhetens maskinpark är att hålla den uppdaterad och att 
den uppfyller miljö- arbetsmiljömässiga krav. Maskinparken uppdateras i enlighet 
med utbytesplanen och är på väg mot en mycket god status. 

Det finns också en verksamhetsmässig utmaning i att utveckla kommunen med 
t.ex. nya gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekparker och vägar mm 
eftersom det inne-bär mer att sköta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 
Detta ska vägas mot att en utveckling inom dessa områden kan möjliggöra ett 
klimatsmartare liv för våra medborgare. Satsningar inom dessa områden kan öka 
attraktiviteten för att bo i Timrå samt att den upplevda tryggheten kan öka. Det är 
också viktigt att följa utvecklingen att fortsätta satsa på gång- och cykelvägar inom 
kommunen. I första hand bygga ihop sträckor som redan finns för att få 
sammanhållna stråk men även fortsätta bygga ut med nya stråk. Parker, lekparker 
och naturområden inom kommunen är viktigt att sköta och utveckla eftersom våra 
medborgare och besökare kommer i kontakt med dem dagligen. Dessa bidrar till en 
attraktiv bild av Timrå samtidigt som det möjliggör för våra medborgare och 
besökare möjlighet till rekreation samt fritidsaktiviteter. Det finns ett behov av en 
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trafikstrategi som kopplar mot kommunens översiktsplan. De strategier som tas 
fram är kommunstyrelsens ansvar där Kultur- och tekniknämnden medverkar i 
framtagandet som väghållare.    

Skönviksbacken är också en del av verksamheten som under de senaste åren har 
legat i träda. En ideell förening driver i dagsläget backen. Föreningen startade i 
samband med säsong 2021/2022. Utmaningen kommande år kommer vara hur 
stora kostnader föreningen kommer kunna bära i förhållande till vilka resurser 
kommunen kan lägga på verksamheten Backen kan också bidra positivt rikt 
fritidsliv i kommunen. Viktigt är också att hitta året runt verksamhet på 
Skönviksberget där också Timrå SOK är en viktig del i det för att få en bärkraft för 
området. 

Fastighet 

Inom verksamheten fastighet är utmaning att fortsätta minska det eftersatt underhållet 
på t.ex. fastigheter och idrottsanläggningar även om vi är en bra bit på väg. Detta 
möjliggörs genom att fortsätta avsätta pengar både inom driftbudget och investering. 
En minskning skulle innebära att det eftersatta underhållet skulle öka och skulden 
skjuts på kommande generationer, det blir ofta dyrt med ett billigt underhåll. 

Här finns det också ett behov att jobba med energieffektiviseringar i samband med 
investering och underhåll för att minska den totala energianvändningen samt att 
jobba med fler klimatneutrala energislag t.ex. solpaneler. Vissa insatser har gjorts och 
under 2023 borde vi kunna se effekten av dessa insatser 

Det finns ett behov av att utföra förstudier för nya lokaler för vuxenutbildningen 
kopplat till gymnasieskolan,  lokaler till åk 6 i Söråker som idag är lokaliserad vid 
Alaskola, samt framtida behov av idrottsanläggningar. Här finns det ett behov att ta 
reda vad det också får för verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser innan 
det byggs. När det gäller verksamhetslokaler är det viktigt att jobba med att lokalerna 
används på ett effektivt sätt och att högsta möjliga samordning uppnås mellan oss och 
andra förvaltningar och dess verksamheter. 

När det gäller idrottsanläggningar kan behovet ha ändrats, ökats och minskats över tid 
beroende på idrott. Här behöver det tas fram en långsiktig strategi för att stödja dem 
som nyttjar dessa lokaler så långt det går.  

Under 2022 stod den nya simhallen klar och en organisation har formats för badet 
men också för hela arenaområdet där även driften av isstadion kommer ingå. För 
arenaområdet är det viktigt att jobba vidare med den långsiktiga bilden vad vi vill t.ex. 
eventuellt framtida sportboende, nya omklädningsrum och föreningsytor för 
föreningarna kopplat till ”Grytanområdet”. 



 
 

11 

Brandstationsbygget kommer att fortsätta under 2023 och kommer vara klar under 
sommaren 2023. Det möjliggör också nya lokaler för ”Blåljus”gymnasiet. 

Utmaningen för kommunen också är att dessa är krävande investeringar samt att 
kommunens intäkter kanske inte ökar i samma takt. 

Möjligheter kan skapas genom en strategisk planering som t.ex. arbete med 
förstudier (förskolor mm), att fortsätta jobba med organisationen, fortsätta jobba 
med investerings Pott, fokusera på nya styrmodellen och uppdraget 
samhällsbyggnadsprocessen. En kombination av nya lokaler och ett gott underhåll 
av befintliga lokaler är vägen framåt. När det gäller förskolor och hur den 
strukturen ska se ut har tagits fram i en förstudie under 2022, detta möjliggör 
eventuellt kommande investeringar. Det beror helt och hållet på hur mycket som 
kan avsättas i investeringsmedel kommande år. 

Utifrån kommunens utveckling och försäljning av fastigheter måste kultur- och 
teknikförvaltningens behov också beaktas. Framtida försäljning av AME-tomten 
Plåtslagarvägen 3 berör vår förvaltning verksamhetsmässigt, både 
personalutrymmen och verksamheten. Det är lokaler för personal samt yta för 
verksamheten t.ex. sandfickor, uppställningsytor. Förslaget kan vara att 
verksamheten Kultur- och teknik kan använda sig av gamla brandstationen när 
räddningstjänsten flyttar under 2023 samt att det byggs en stängslad yta med 
sandfickor vid fastighet Fröland 4:2 och Fröland 4:3. Det innebär att kultur- och 
teknikförvaltningen har behov av Plåtslagarvägen 17 och gamla brandstationen för 
verksamheten. 

Avfall & Återvinning 
Bedriva en miljöriktig och kostnadseffektiv insamling och behandling av avfall 
under kommunalt ansvar. Arbeta uppåt i avfallshierarkin och främja den cirkulära 
ekonomin. Förändringar i lagstiftning och förordningar kommer att förändra 
förutsättningarna för verksamheten de kommande åren. Verksamheten är 
taxefinansierad via avfallstaxan. Ett ökat ansvar för kommunen och ökande 
ambitioner att kliva uppåt i avfallstrappan leder till avgiftsökningar i taxan.  
Det finns det ett övergripande mål inom kommunen att inom planperioden 2022-
2024  att öka resurshållningen och minska miljöpåverkan. Från 
livsmedelskonsumtionen ska vi börja samla in och biologiskt behandla matavfall. 
Här finns det behov att utreda på vilket sätt kommunen ska sköta 
matavfallsinsamlingen. Detta arbete leder också till frågan om biogasfrågan inom 
kommunen. Idag har kommunen inga fordon som drivs av biogas, det finns inte 
heller någon publik tankstation som erbjuder biogas inom kommunen. Under 2022 
har samarbetet inom avfallsområdet mellan länets kommuner formaliserat inom ett 
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samverkansavtal för att vi tillsammans skall kunna jobba för en bra 
avfallshantering i länet däribland behandling av matavfall. 

Kommunens ansvar är idag matavfall och restavfall.  Från 2022 ansvarar 
kommunen för insamling av returpapper, detta kommer under en övergångs tid att 
samlas in på samma sätt som tidigare. Ansvar för fastighetsnära insamling av 
förpackningar och frågan om frival för verksamheter är pågående utredningar där 
besluten kommer få stor påverkan på hur kommunen i framtiden skall organisera 
avfallsinsamling.  

Enligt beslut i slutet av 2022 kommer ansvaret för förpackningsinsamling från 
hushåll övergå till kommunerna 2024. Förpackningsindustrin ska betala en årlig 
ersättning för den delen.  

När det gäller återvinningscentral är dagens ÅVC liten och behovet av att öka 
kapaciteten finns. Vi kan förvänta oss fler besökare, ökad mängd avfall och fler 
fraktioner som ska separeras. Här behöver kommunen också ta ställning till 
möjligheten till återbruk. I dagsläget upphandlas denna funktion och det behöver 
utredas genom en förstudie om kommunen ska fortsätta på samma sätt eller om 
kommunen ska bygga egen ÅVC. 

För att minska avfallsmängderna behöver arbetet med förbyggande av avfall 
intensifieras, genom informationsinsatser och skapa möjligheter för återbruk m.m. 
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Mål och uppdrag 
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I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga 
förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som 
visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som 
fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som 
beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld 
och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna 
behöver fokusera på d v s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan 
förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden 
under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande 
mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som 
finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.  

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

 

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka 
sitt eget liv och samhällslivet 

Meningsfull fritid för barn och unga 

Barn har rätt till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Pandemin har haft 
en stor inverkan på barn och ungdomsidrotten och antal barn och unga engagerade 
i föreningslivet har minskat. I Sisu Västernorrlands undersökning 2019-2021 
framkommer det att antalet deltagartillfällen i Västernorrland har minskat med 23 
procent. Timrå kommun stod för största tappet i Västernorrland med 39 procent. 
För att arbeta en ökad delaktighet för barn och unga i föreningslivet har 
dialogträffar med föreningslivet inletts. Kommunens modell för lovaktiviteter 
arbetar även för att stärka föreningarna att få tillbaka och få nya medlemmar till 
sin verksamhet. Kommunen har även ingått i en IOP med Timrå IK och teamsters 
play för att kunna göra tidiga insatser för barn och unga i rörelse. En viktig fråga 
att belysa är att vi kan fortsätta bibehålla bredden på de anläggningar som vi idag 
har i kommunen. Detta för att kunna stimulera och möjliggöra rörelse som passar 
de flesta. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Driva och utveckla aktivitetshuset Pangea, 
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- Samordna föreningslivets aktiviteter via Föreningsråd.  
- Stötta barn – och ungdomsverksamheten i Söråkers folkets hus och 

Ljustorps bygdegård.  
- Arrangera lovaktiviteter i egen regi samt i samverkan med föreningar.  
- Via IOP-avtal med Timrå IK och teamsters play samverka kring tidiga 

insatser för barn och unga.  

Förväntad effekt: 

- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.  
- Att barns (mellan 7-25 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.  
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.  
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.  

Utmaningar och utveckling för kultur och biblioteksverksamheten  

För att bidra till jämlika levnadsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget 
liv och samhällslivet så arbetar biblioteket med verksamhet riktad mot sina 
prioriterade målgrupper. Biblioteket huvuduppgift är att på olika sätt ge 
kommunens invånare fri tillgång till litteratur för information och studier, ge 
tillgång till kulturella upplevelser, underhållning och förströelse samt att skapa 
läslust. En utmaning för biblioteket är att nå ut till alla medborgare i kommunen 
samt nya målgrupper. En annan utmaning är att motverka digitalt utanförskap.  

Civilsamhällets organisationer har en väsentlig roll i kulturlivet i Timrå kommun, 
dels i form av arrangörer av publika evenemang och dels för att tillgängliggöra 
kommunens kulturarv och förvalta de kulturbyggnader som finns inom 
kommunen. Pandemin har drabbat kulturlivet hår och de samverkansmodeller som 
fanns innan pandemin behöver byggas upp på nytt. En utmaning är tillgången till 
centrala och ändamålsenliga lokaler för kulturaktiviteter. Frågan kring dessa lokaler 
skulle kunna hanteras i utredningen kring behovet av idrottslokaler.  

Kultur- och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Biblioteksverksamheten ska utveckla samverkan med andra verksamheter 
för att nå ut till nya målgrupper.  

- Utbildning och information kring nya e-tjänster. Rådgivning kring digital 
teknik samt möjlighet att nyttja stationära datorer på plats.  

- Erbjuda barn och unga en kulturgaranti d v s de får uppleva två scen- och 
konstföreställningar per år.  

Förväntad effekt: 
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- Biblioteket är en mötesplats som nyttjas av många olika målgrupper.   

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet 

Utöver nuvarande verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att 
stärka tillgången till litteratur för kommunens medborgare. Biblioteket bedriver 
utåtriktad verksamhet för att nå nya målgrupper samt för att informera 
medborgare om bibliotekets tjänster. Bristande läsförståelse och läsförmåga har 
under det senaste decenniet lyfts fram som ett växande samhällsproblem. En viktig 
aspekt av bibliotekets verksamhet är dess läsfrämjande uppdrag. Biblioteket driver 
mot denna bakgrund med, hjälp av stadsbidrag, ett riktat arbete mot barn och 
unga. Detta arbete har resulterat i en läsfrämjande strategi som genomförs i 
samverkan med barn och utbildning och ska resultera i att stärka läsglädjen hos 
barn och unga samt göra barn och unga medvetna om bibliotekets tjänster.  Under 
2023 kommer biblioteket inleda ett arbete med bokstart som är ett nationellt 
program riktad mot småbarn i åldern 0-3 år och dess vårdnadshavare för att främja 
små barns språkutveckling. Detta arbete sker i samverkan med barnavårdscentralen 
och förskolorna i Timrå kommun.  

Biblioteket arbetar även med att förstärka sitt folkbildande uppdrag i form av 
utökade digitala tjänster. En viktig del i detta arbete är att arbeta med 
informationsspridning till berörda målgrupper samt säkerställa att de digitala 
tjänster vi erbjuder är tillgänglighetsanpassade. För att kunna nå fler invånare i 
kommunen har biblioteket inlett satsningar på en kulturbuss. Man har också inlett 
ett samarbete med Timrå IK där böcker finns tillgängliga på Anton Lander café för 
utlån till medborgare. 

Pangea arbetar aktivt med att utveckla barn och ungas kunskaper både inom 
estetiska uttrycksformer, idrottande och hälsa men även genom läsfrämjande 
insatser så som bibliokul samt läxläsning. Förutom barn och 
ungdomsverksamheten arbetar Pangea med verksamhet riktad mot äldre. Detta 
genom att samverka med studieförbund för att skapa ett lärande genom hela livet. I 
dagsläget är det ca 400 besökare i veckan på Pangeas verksamhet och 26 föreningar 
finns i Pangeas verksamhet 2022. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Fortsätta utveckla den läsfrämjande strategin i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden.  

- Utveckla små barns språkutveckling via den nationella språksatsningen 
bokstart. 
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- Starta upp en Kulturbuss i syfte att nå fler invånare och möjliggöra för dem 
att ta del av bibliotekets utbud.  

- I samverkan med Timrå IK möjliggöra att det finns böcker att låna via 
Anton Landers cafe. 

- Inom ramen för Pangeas verksamhetutveckla barn och ungas kunskaper 
inom estetiska uttrycksformer, idrottande och hälsa samt genom 
läsfrämjande insatser.  

Förväntad effekt: 

- Bidra till att barn och ungas kunskaper om biblioteks uppdrag ökar. 
- Antalet barn och unga som är aktiva på fritiden ökar. 
- Nå fler kommuninvånare genom att finnas närmare medborgarna och 

genom detta öka tillgängligheten till litteratur för alla i kommunen. 
- Bidra till ökad kunskap om små barns språkutveckling genom samverkan 

mellan olika professioner. 

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor 

Att barn och unga motionerar regelbundet är bra både för folkhälsan men även för 
lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter 
gått ner. Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att 
kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och 
fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de 
socioekonomiska skillnaderna.  

Att fortsätta arbeta med olika kulturella aktiviteter för elever i skolan är en del i att 
ge elever goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer t ex genom 
att pröva eller ta del av olika kulturella uttrycksformer.  

För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till 
spontanidrott i närmiljön och andra satsningar för att öka de ungas fysiska 
aktivitet. En förutsättning för detta är att vi har en bredd och ett utbud av 
idrottsanläggningar som möjliggör detta nu och i framtiden. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Arbeta aktivt med drogförebyggande insatser och under 2023 genomföra en 
insats tillsammans med Clean för att motivera de ungdomar som väljer bort 
droger och alkohol. 

- Samverka inom kommunen samt med polis och räddningstjänst för att öka 
tryggheten inom skolan och på fritiden.  

- Anordna aktiviteter för barn, unga samt familjer på aktivitetshuset Pangea. 
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- Genomföra Lupp undersökningen var 3:e år. 
Förväntad effekt: 

- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.  
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.  
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.  

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga 
vuxna med ökad risk för ohälsa, otrygghet och socioekonomisk 
problematik  

Genom förebyggande aktivitetsskapande arbete för yngre målgrupper bidrar 
nämnden till att skapa en rik och meningsfull fritid och minskar risken för ohälsa 
och utanförskap. Kontinuerlig utbildning av personal bidrar till att upptäcka risker 
för ohälsa hos barn och unga. Utbildningsinsatser sker både internt med hjälp av 
socialtjänsten samt med stöd av regionen i nätverk. En socionom har anställts på 
Pangea för att bredda kompentensen. Kontinuerlig samverkan med polis och 
socialtjänst bedrivs för att kunna fånga upp barn och unga i riskgrupper. För att 
minska utanförskap och hjälpa unga vuxna få en bra start i vuxenlivet kommer 
Pangeas verksamhet erbjuda riktad verksamhet mot åldersgruppen 20-25. 

Kultur- och teknikförvaltningen är delaktiga i en operativ samverkan tillsammans 
med de andra förvaltningarna samt polis och räddningstjänst för att samarbeta och 
tillsammans skapa en helhetsbild över vad som sker i kommunen inom ungas 
otrygghet på skola och fritid, men också invånarnas trygghet i stort. 

Att barn och unga har tillgång till idrottsanläggningar är en förutsättning för en 
meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och psykiska måendet.  

Kultur – och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Arbeta aktivt med drogförebyggande insatser och under 2023 genomföra en 
insats tillsammans med Clean för att motivera de ungdomar som väljer bort 
droger och alkohol. 

- Samverka inom kommunen samt med polis och räddningstjänst för att öka 
tryggheten inom skolan och fritiden.  

Förväntad effekt: 

- Att droganvändningen bland unga bromsas.  
- Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.  
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Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård 

Pangea erbjuder i dag lokaler som gör det möjligt för äldre att organisera sig i 
föreningsverksamhet.  På både Pangea och biblioteket bedrivs ett arbete för att 
minska äldres ensamhet, detta i samverkan med socialförvaltningen, premicare, 
studieförbunden samt svenska kyrkan.  

För att gynna det goda åldrandet ska Kultur- och teknikförvaltningen fortsätta sitt 
samarbete med tillgänglighetsrådet och andra föreningar för att bygga spontanid-
rottsplatser och utegym som är tillgänglighetsanpassade för alla åldrar och allas fy-
siska förmåga. 

Kultur- och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Via Pangeas verksamhet möjliggöra för äldre att mötas via olika aktiviteter.  
- Tillsammans med Pangea, socialnämnden, Svenska kyrkan och Premicare 

anordna aktiviteter för att minska äldres ensamhet.  
- Tillsammans med tillgänglighetsrådet och olika föreningar möjliggöra för 

äldre att vara aktiva via spontanidrottsplatser och utegym.  
- Anordna aktiviteter för äldre på dagtid inom biblioteksverksamheten. 

Förväntad effekt: 

- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre 
som har insatser utifrån invånarantalet och att de är aktiva.  

Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit 
till andra, andel (%) 

31 31 31  Årsrapport 

Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) 

58 58 65  Årsrapport 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/inv 7-25 år 
 

21,68 19,86   Årsrapport 

Vad tycker du om bibliotekens utbud av 
böcker och tidskrifter 
(medborgarundersökning) 

  
98 

 
98 

 Årsrapport 

Vad tycker du om bibliotekens digitala 
utbud av böcker och tidskrifter 
(medborgarundersökning) 

  
Saknas 

 
94 

 Årsrapport 

Vad tycker du om bibliotekens utbud av 
aktiviteter? (medborgarundersökning) 

 Saknas 85  Årsrapport 

Antal deltagare i anordnade verksamheter 
för äldre på biblioteket? 

 Saknas 1340  Årsrapport 

Antal föreningar i Pangas verksamhet?  19 27  Årsrapport 

Antal barn i ålder 7-15 som deltar  624 695  Årsrapport 
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kommunens kostnadsfria sommarlovs 
aktiviteter. 
Antal besökare Timrå bibliotek 28431 23971 34195  Årsrapport 
Antal barn och unga i grundskolan som 
får uppleva scenkonst genom 
kulturgarantin. 

Saknas 1970 1990  Årsrapport 

Antal utlån av medier för barn och unga. 28414 25399 25273  Årsrapport 

Antal utlån av medier för vuxna. 36398 32207 33237  Årsrapport 

 

 

 

 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan ska det utredas om mindre 
delar av den kommunala verksamheten kan läggas ut på entreprenad. Det under 
förutsättning att den fortsatt har hög kvalitet och är kostnadseffektiv. 

Kultur och tekniknämndens bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Att senast november komma med inriktningsförslag vilken/a del av 
verksamheten som kan var lämplig att ha i entreprenad och om det kan ge 
effektiviseringar.  

Förväntad effekt: 

- Samma höga kvalitet som idag och ska vara kostnadseffektivt  

Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Möjliggöra inom förvaltningens ram för extraarbeten och dra vårat strå till stacken 
och visa att vi tar emot dessa individer i största möjligaste mån.  

Vi har nu haft ett stort antal ferieungdomar hos oss med gott resultat. Nämndens 
uppgift är att fortsätta med det och ta till vara erfarenheterna från tidigare år för att 
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kunna spetsa till detta ytterligare när det gäller arbetsuppgifter och hur vi ska 
organisera det framöver. 

 

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå 

Vivstahöjden 

I dagsläget planeras det för att Vivstahöjden ska iordningsställas för 
bostadsbyggande och att Vivsta Gamla skola ska göras om till kontors- och 
företagslokaler. Vivsta Gamla Skola byggs om under 2023 till verksamhetslokaler. 
Därtill behöver Mariedalsskolan en ny matsal och det finns behov av en stor 
förskola i Vivsta. För att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av detta område 
samt vara tids- och kostnadseffektiv ska det inledningsvis tas fram en 
”Stadsdelsutvecklingsplan” för området Vivstahöjden/Mariedal. Den demografiska 
utmaningen samt verksamheternas förändrade behov vad gäller lokaler innebär att 
nämndernas gemensamma arbete med genomförandet av beslutad lokalresursplan 
behöver fortsätta med de resurser som finns tillgängliga.   

Exploatering solhöjden 

Solhöjden pekas ut i ÖP 2035 som UBO-4, (utvecklingsområde för bostäder). Sedan 
2021 pågår ett arbete med att planlägga 34ha för att möjliggöra ett nytt 
bostadsområde. Området planeras kunna innehålla drygt 300 nya bostäder som 
fördelas på radhus, parhus, flerfamiljshus och fristående villor. Projektet bedöms 
vara en mycket viktig pusselbit i översiktsplanens mål 20 000 invånare 2035. 

Området har rönt stort intresse både från byggherrar och privata egna-hems-
byggare. Detaljplanen för området beräknas färdigt för området under våren 2023 
och med ett möjligt antagande under Q2 -23. Möjlig byggstart av kommunal 
infrastruktur i området beräknas till senare delen av 2023. 

Förskola Söråker 

Förskoleverksamhet i Söråker bedrivs idag i förhyrda lokaler som både är slitna och 
illa anpassade till verksamheten. Detta tillsammans med att behovet av platser ökar 
för varje år gör att det finns anledning att se över förskolesituationen i Söråker. 
Nuvarande beläggning uppgår till c:a 170 inskrivna barn. 

Projektet initierades av BoU under 2017 där man börjat med att lokalisera vart 
förskolan ska byggas. Ett flertal platser har varit aktuella men efter undersökningar 
av markmiljö- naturmiljö och marktillgång visat sig olämpliga. Man har nu i 
samarbete med BoU lokaliserat ett lämpligt alternativ samt en utformning av 



 
 

23 

förskolans volym. Arbete är påbörjat med bygglovshandlingar och ett 
förfrågningsunderlag för projektering/entreprenad är under framtagande. Projektet 
räknar med att kunna påbörja förberedande markåtgärder senare delen av 2023. 

 

Räddningsstation och lokaler blåljusgymnasium 

Arbetet pågår för att bygga nya lokaler för räddningstjänsten samt lokaler för 
blåljusgymnasium. 

Söråkerskola årskurs 6  

Förstudien/förprojektering syftar till att kunna i framtiden möjliggöra lokaler för 
åk 6 vid Söråkersskola. I dag går åk 6 vid Ala skola som är en högstadieskola.  

LSS Boende  

Förprojektering/förstudie syftar till att säkerställa hur behovet ser ut och om det 
ska lösas genom att kommunen har dessa lokaler eller om den nuvarande 
bostadsmarknaden kan möjliggöra det. 

Utbyggnad gymnasieskolan  

Förprojektering med målsättning att kunna bygga nya lokaler vid gymnasieskolan. 
Anledningen är att lokalerna som används i dag för vuxenutbildningen har ett 
tidsbegränsat hyresavtal. Målsättningen är att denna verksamhet ska kunna bedrivas 
vid befintlig gymnasieskola 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Fortsätta exploateringen av ett nytt bostadsområde Solhöjden med x 
bostäder.  

- Delta i arbetet med en Stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden.  
- Genomföra en förprojektering kring utbyggnad av gymnasieskolan med 

lokaler för vuxenutbildningen. 
- Genomföra en förprojektering/förstudie kring ett nytt LSS Boende.  
- Genomföra en förprojektering kring lokaler för åk 6 vid Söråkers.  
- Förskola Söråker- påbörja byggnation av ny förskola. 
- Brandstationen/blåljusgymnasium – bygga nya lokaler för räddningstjänsten 

och gymnasiet. 
- Ta emot ferieungdomar i den omfattning som vi kan handleda och ha 

meningsfull sysselsättning för dem. 

Förväntad effekt 
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- En positiv befolkningsutveckling.  
- Möjliggöra för fler bostäder.  
- Att en stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden/Mariedal tas fram. 

Antagen senast november 2023. 
- Att Vivstahöjden är iordningsställd för bostadsbyggande och att Vivsta 

Gamla skola är omgjord till kontors- och företagslokaler under 2023. 
- Att en stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden/Mariedal tas fram. 

Antagen senast november 2023. 
- Att förprojektering för Söråkerskola årskurs 6 är klar under 2023 
- Att förprojektering/förstudie för LSS Boende är klar under 2023 
- Att förprojektering med målsättning nya lokaler när kontraktet går ut för 

vuxenutbildningen genom en utbyggnad av gymnasieskolan är klar under 
2023. 

Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Arbetslöshet ungdomar Timrå 
Kommun (18 – 24 år)  

6.6    Årsrapport 

 

 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

 

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv 

Det finns det ett övergripande mål inom kommunen att inom planperioden 2022-
2024  att öka resurshållningen och minska miljöpåverkan. Från 
livsmedelskonsumtionen ska kommunen börja samla in och biologiskt behandla 
matavfall. Från 2022 ansvarar kommunen för insamling av returpapper. Ansvar för 
fastighetsnära insamling av förpackningar och frågan om frival för verksamheter är 
pågående utredningar där besluten kommer få stor påverkan på hur kommunen i 
framtiden skall organisera avfallsinsamling. Ansvaret för förpackningsinsamling 
från hushållen övergår till kommunerna 2024. Förpackningsindustrin ska betala en 
årlig ersättning för den delen.  
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Idag har kommunen inga fordon som drivs av biogas, det finns inte heller någon 
publik tankstation som erbjuder biogas inom kommunen.  
När det gäller återvinningscentral är dagens ÅVC liten och behovet av att öka 
kapaciteten finns. Här behöver kommunen också ta ställning till möjligheten till 
återbruk. I dagsläget upphandlas denna funktion och det behöver utredas genom en 
förstudie om kommunen ska fortsätta på samma sätt eller om kommunen ska 
bygga egen ÅVC. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Under 2023 ska ny avfallsplan vara antagen för Timrå kommun.  
- Förbereda för att påbörja insamlingen av hushållens matavfall. 
- Genomföra informationsinsatser kring återvinning och avfall 
- Förbereda ett övertagande av ansvaret för insamling av förpackningar från 

hushållet från FTI. 

Förväntad effekt: 

- Att insamlingen av hushållens matavfall har kommit igång innan planperiodens 
slut.  

- Överta ansvaret från FTI för insamling av förpackningar från hushållen till år 
2024. 
 

 

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla 

I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med 
tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser 
som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och 
unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i 
högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.  

Vi ser ett behov av lokaler för icke-idrottsliga föreningar, inte minst i Vivsta och 
dess närområde. Ett av sätten att möta det på är att förbättra och öka föreningarnas 
möjlighet att nyttja kommunens lokaler för sin verksamhet och aktiviteter. Här 
tänker vi främst på skolans lokaler. Vi konstaterar även att det finns behov av fler 
lokaler och utomhusytor för idrottsutövande, och då för idrotter och sporter där 
antalet utövare växt och växer. 

Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt 
för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter 
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av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk 
aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga 
åldrar.  

Timrå kommun har en god uppbyggd struktur för att barn och unga ska kunna 
delta eller uppleva kultur under skoldagen, det är viktigt att den möjligheten finns 
kvar samt utvecklas. Samtidigt är vi i behov av fler mötesplatser för barn i åldrarna 
9-12 år. I åstadkommandet av dessa spelar föreningslivet en central roll.  

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Utifrån beslutad underhållsplan genomföra olika insatser för fastigheter, 
vägar, belysning, broar, parker, idrottsanläggningar.  

- Upprätthålla en god skötsel under alla årstider av vägar, parker och 
naturområden i syfte att skapa en attraktiv livsmiljö för medborgarna.  

- Genomföra brobyte av bro 22-963-1 över E4 vid Trafikplats Timrå utifrån 
samverkansavtal med Trafikverket.  

- Bygga ny hållplats efter Södra Fagerviksvägen med anslutande gång och 
cykelväg.  

- Påbörja med att ta fram en underhållsplan för kommunens fastigheter. 

Förväntad effekt: 

- Goda livsmiljöer, en attraktiv plats att leva och bo på 

Uppdrag: Attraktiv boendekommun 

Som ett led i strävan efter att hushålla med våra gemensamma resurser samt sänka 
kommunens kostnader ska arbetet för att minska energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter fortsätta. För detta avsetts särskilda medel, vilka endast 
används om investeringen ger en tydlig och hållbara kostnadsminskning för 
kommunen. I detta sammanhang, och inte minst i ljuset av de stigande elpriserna, 
ser vi också ett behov av att kommunen blir mer självförsörjande i fråga om 
elektricitet. En möjlighet mot bakgrund av det är att kommunen anlägger en 
kommunal solcellspark. 

För att få ett effektivare nyttjande av de kommunala idrottshallarna och 
idrottsytorna behöver vi utreda och analysera nyttjandegraden, hur de nyttjas och 
av vilka. Utredningen ska även peka på hur detta kan effektiviseras. Vi behöver 
också få en bild av och kunskap om ett eventuellt behov av idrottsanläggningar 
Mot den bakgrunden ska det göras en utredning som ger svar på ovan ställda 
frågor.  
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Kommunens skollokaler, i första hand i de delar av kommunen som saknar 
föreningslokaler, måste göras mer tillgänglig för förenings- och kulturlivet. Detta 
för att skapa bättre förutsättningar för detsamma att verka och utvecklas samt få ett 
effektivare nyttjande av kommunens lokaler. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Utreda möjligheten att anlägga en solcellspark.  
- Utreda möjligheten att nyttja skolans lokaler mer effektivt så att externa 

aktörer/föreningar kan nyttja lokalerna.  

 

Förväntad effekt: 

- Ökad nyttjandegrad av kommunens idrottsanläggningar.  
- Att skolans lokaler öppnas samt möjliggörs för nyttjande av förenings- och 

kulturlivet  
- Att behovet av ytterligare idrottshallar och idrottsytor utreds. Klart senast 

december 2023. 
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning. 
- Att möjligheten att anlägga en kommunal solcellspark utreds. Klart senast 

oktober 2023.  
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Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-
25 år 

21.68 19.86   Årsrapport 
Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Hämtningen av hushållsavfall. 

 98 96  Årsrapport 
"Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Utbudet av återvinningscentraler i din 
kommun, där du kan lämna in 
farligt avfall, grovsopor och elektronik." 

 83 88  Årsrapport 

Kommunalt avfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 

21    Årsrapport 

Hur stort eller litet problem tycker du att 
följande saker är i kommunen där du bor? 
Nedskräpning. 
 

 67 69  Årsrapport 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) 24 25   Årsrapport 

Antal barn och unga som alltid känner sig trygga 
i sitt bostadsområde(%) 

 55,8   Följs upp vart 
3:e år med Lupp 
enkäten. 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av gator och vägar 
 

 
65 66 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Snöröjning av gator och vägar 
 

 
68 69 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar 
 

 
79 76 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Snöröjning av gång- och cykelvägar 
 

 
70 71 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, 
ishallar etc. 
 

 

91 98 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. 
parker, torg, lekplatser 
 

 

84 88 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av naturområden i kommunen 
 

 
88 86 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av badplatser i kommunen 
 

 
75 74 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Åtgärder mot skadegörelse eller annan 
förstörelse som uppkommer, t.ex. 
klotter övergivna fordon. 
 

 

59 55 

 Årsrapport 

Hur tycker du följande saker fungerar i din 
kommun? Skötsel av byggnader där kommunen 
har verksamhet, t.ex. skolor, 
äldreboende. 
 

 

77 73 

 Årsrapport 

Energiförbrukning Lokaler  EL,  kWh/kvm och 
år 

    Årsrapport 
Energiförbrukning Lokaler  Uppvärmning, 
kWh/kvm och år 

    Årsrapport 
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Energiförbrukning Gatubelysning EL kWh/år 
(eller om det ska heta vägbelysning) 

    Årsrapport 
 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare 

 

Förvaltningens chefer och medarbetare är nämndens viktigaste tillgång och deras 
engagemang ska tas tillvara i arbetet med ett skapa värde för nämndens målgrupper. 
Nämnden behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra 
arbetsvillkor och god utvecklingsmöjligheter. Därigenom ökar i möjligheten att 
behålla och fånga den kompetens som behövs utifrån uppdraget.  

I medarbetarundersökningen får förvaltningen ett högt betyg vad gäller ledarskap, 
styrning och motivation inom samtliga verksamheter. Medarbetarna vet vad som 
förväntas av dem i arbetet och arbetet känns meningsfullt. Cheferna ger 
medarbetarna förutsättningar och visar förtroende för dem. Det är viktigt att vi 
fortsätter att arbeta för att arbetsrelaterade utmattningen har en nedåtgående trend.  

När det gäller sjukfrånvaron ligger mellan 5 – 6 % under åren 2020-2022 vilket är 
lägre än kommungenomsnittet. Trenden verkar vara att det ligger relativt 
oförändrat över dessa år. De insatser vi bör initiera är i de förebyggande delarna för 
att inte hamna i sjukskrivningar med långtidsfrånvaro på långsikt. Tanken är att ett 
bättre förebyggande arbete kommer också att leda till färre antal sjukdagar på 
totalen.  

För förvaltningen är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av 
att rekrytera chefer och medarbetare till välfärden är stort i hela landet och det är 
konkurrens om arbetskraft med god kompetens. Förvaltningen ska därför vara 
attraktiv i hela cykeln från att attrahera och rekrytera till att utveckla och behålla 
samt avveckla.  

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Förvaltningen kommer att under året ha två gemensamma 
förvaltningsträffar som kommer att handla om nämndens plattform och 
hur jag som medarbetare bidrar till kommunens mål. Målsättningen är att 
kunna motivera medarbetarna till en bättre samsyn hur vi alla kan bidra till 
nämndens mål i vårat arbete.  

- Förvaltningen kommer att vid en förvaltningsträff ha ett inslag kring ett 
hållbart arbetsliv ? 
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- Medverka i kommunens arbete med platsvarumärket Timrå.  
 

Förväntad effekt: 

- Lägre sjukfrånvaro.  
- Högre motivation bland medarbetarna vid nästa medarbetarundersökning.  

 

Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen 

Nämnden ska arbeta aktivt och strukturellt med införandet av styrmodellens 
principer samt ett ökat medarbetarinflytande och medarbetaransvarstagande. Detta 
för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra 
arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt 
höja kvalitet och vara kostnadseffektiv. 

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Fortsätta implementera styrmodellen samt kultur- och tekniknämndens 
plattform i verksamheten.  

Förväntad effekt: 

- Styrmodellen är förankrad i samtliga verksamheter så att det är tydligt med 
den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner ner till 
nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete. 
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Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Sjukfrånvaron, Kultur och 
tekniknämnden 

5,3% 6,0% 5,8%  Fyramånaders, 
delår och 
årsrapport 

Medarbetarengagemang (HME) KoT–  
Ledarskapsindex 

 82,1 81,9  Årsrapport 

Medarbetarengagemang (HME) KoT –  
Motivationsindex 

 76,2 78,1  Årsrapport 

Medarbetarengagemang (HME) KoT –  
Styrningsindex 

 75,7 78,3  Årsrapport 

Medarbetarengagemang (HME) Kot –  
Totalindex 

 78,3 79,4  Årsrapport 

Arbetsrelaterad utmattning, KoT  35,8 34,9  Årsrapport 

 

Ekonomi i balans 

Driftbudget 

Resultaträkning, tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Kultur- och tekniknämnden       
INTÄKTER 119 753 122 148 124 591 
KOSTNADER (-) -222 643 -227 096 -231 638 

NETTOKOSTNADER (-) -102 890 -104 948 -107 047 
 

Skriv text här 

Resultaträkning per 
verksamhetsområde (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk verksamhet     
INTÄKTER 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 737 -1 771 -1 807 

NETTOKOSTNADER (-) -1 737 -1 771 -1 807 
        
Samhällsplanering och infrastruktur     
INTÄKTER 3 174 3 238 3 302 
KOSTNADER (-) -37 659 -38 412 -39 181 

NETTOKOSTNADER (-) -34 485 -35 175 -35 878 
        
Fritids- och kulturverksamhet   
INTÄKTER 240 245 250 
KOSTNADER (-) -19 455 -19 844 -20 241 
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NETTOKOSTNADER (-) -19 215 -19 599 -19 991 
        
Idrotts- och fritidsanläggningar 
INTÄKTER 13 538 13 809 14 085 
KOSTNADER (-) -59 518 -60 709 -61 923 

NETTOKOSTNADER (-) -45 981 -46 900 -47 838 
        
Affärsverksamhet       
INTÄKTER 10 246 10 451 10 660 
KOSTNADER (-) -12 602 -12 854 -13 111 

NETTOKOSTNADER (-) -2 355 -2 403 -2 451 
        
Fastighetsförvaltning       
INTÄKTER 77 355 78 902 80 480 
KOSTNADER (-) -76 591 -78 123 -79 686 

NETTOKOSTNADER (-) 764 779 795 
        
Lokalvård       
INTÄKTER 15 199 15 503 15 813 
KOSTNADER (-) -15 081 -15 382 -15 690 

NETTOKOSTNADER (-) 119 121 124 
 

Kommentar: I plan för 2024 och 2025 har en generell ökning av intäkter och 
kostnader beräknats med 2%. 

Användning av resursutrymme 

För att möta behovet och uppnå störst effekt mot beslutade inriktningsmål och 
uppdrag har nämnden gjort prioriteringar, effektiviseringar och samordning inom 
och mellan verksamheterna. 

Arbete med möjlighet till ökade intäkter har skett i samma utsträckning som 
kostnadsmassan har setts över. 

Nämnden har valt att inte minska budgeten för förvaltningens planerade underhåll 
på vägar, fastigheter och anläggningar utan de ligger kvar på samma nivå som 
tidigare år noteras ska att de dock till följd av inflationen inte kommer att räcka 
lika långt som tidigare. 
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Ingen generell uppräkning av kostnader har skett vilket kan ses som en besparing 
på ca 2% av nämndens tilldelade ram. Åtgärden beräknas ge en besparing på 1.800 
tkr. 

Genom effektivisering har nämnden minskat antalet tjänster på både utemiljö 
genom att en vakant tjänst som skogstekniker ej kommer att tillsättas samt inom 
administration där en pensionsavgång ej ersätts. Åtgärderna beräknas ge en 
besparing på 1.425 tkr. 

Bidragsstrukturen har setts över och här kommer vissa besparingar att ske. Ett 
exempel på detta är som ett led i Handlingsplan Budget i balans 2022-2024 punkt 3 
att bidraget till enskilda vägar för Snöröjning har tagits bort. Åtgärden beräknas ge 
en besparing för Bidrag enskilda vägar på 300 tkr årligen. 

Efter analys kan konstateras att Timrå Kommun ligger på en hög kostnadsnivå för 
kultur, idrott och fritid i förhållande till en genomsnittlig kommun i landet. Detta 
har beaktats när ytterligare allmänna besparingar har genomförts har nämnden valt 
att göra de på dessa verksamheter. Se punkt 1 i Handlingsplan budget i balans 
2022-2024. Åtgärderna beräknas ge en intäktsökning på ca 1.100 tkr för ingångna 
avtal och samt en översyn av bidrag/avtal ger en besparing på 420 tkr. 

Nya avtal för nämnden för år 2023 beräkna ge en intäkt på ca 350 tkr årligen. 

Handlingsplan budget i balans 2022-2024 

1. Uppdra förvaltningschefen att analysera och konsekvensbeskriva vilka 
möjliga åtgärder som finns för att närma en genomsnittlig kommun i 
landet gällande kostnadsnivå för kultur, idrott och fritid.  

 
2. Uppdra förvaltningschefen att analysera och eventuellt omförhandla 

hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för särskilt boende med t.ex. 
TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo 
har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och 
TimråBo. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan 
att äventyra eventuell standard på boendena. 
 

3. Uppdra förvaltningschefen 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. 
 

4. Uppdra förvaltningschefen att ge förslag på åtgärder för att minska 
energiförbrukningen inom området gatubelysning, t.ex. investering i ny 
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LED-belysningen och vad det skulle innebära kostnadsmässigt och hur 
mycket energi som går att spara. 

Investeringsbudget 

Investeringar, tkr 
Budget 
före 
2023 

Budget 
2023 Plan 

2024 
Plan 
2025 

Projekt 
total 

Strategiska           
            
Förskola 1 Söråker 60 000 30 000 30 000 30 000 150 000 
Brandstation/Blåljus 47 000 44 000     91 000 
Förskola 2 Vivsta     500 30 000   
Söråkers Skola årskurs 6 250       
LSS Boende   500       
Utbyggnad gymnasieskola 250       
Stadsutveckling 
Vivstahöjden/Mariedal   2 000 3 000   

Vivstahöjden     7 000     
Matsal Mariedalsskola     10 000   
            

Summa investeringar   75 000 39 500 73 000   
 

 

Investeringar, tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Operativa       
Skola/förskola anpassning 1 000 1 000 1 000 
Pott för eftersatt underhåll 5 000 5 000 5 000 
        

Summa investeringar 6 000 6 000 6 000 
 

Nämndens strategiska investeringar är kopplade till Uppdraget Fortsatt främja ett 
växande Timrå och beskrivs i det uppdraget. 

I kompletteringsbudgeten kommer ett förslag till omfördelning av medel från 
förskola Söråker till andra beslutade investeringar. 

För de operativa investeringarna till Pott för eftersatt underhåll har en minskning 
med 15.000 tkr skett i förhållande till behovet, fortsätter investeringsnivån för dessa 
investeringar ligga på denna förhållandevis låga nivå kommande år ser vi en 
utmaning i att upprätthålla standarden på våra fastigheter, anläggningar och 
maskiner. 
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Plan för uppföljning av privata utförare 

Plan för uppföljning av privata utförare 

- Nämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden 
avgränsas till avtal gällande snöröjning. I dag har ca 17 plogområden med 
ett 10-tal privata utförare avseende snöröjning. 

Vem: Utsedd tjänsteperson. 

När: Innan årsbokslut. 

Vad: 

- Ett plogområde årligen 

- Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några 
ytterligare kostnader uppstått? 

- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det 
nämndens förväntningar om god kvalitet utifrån de kvalitetskrav vi ställt? 

- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med? 

Hur 

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av verksamhetschef fram uppgifter om 
vilken/vilka leverantörer som använts under året för respektive plogområde. 
Därefter görs ett slumpmässigt urval av en leverantör. 

- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av verksamhetschef och/eller 
den tjänsteperson som har haft kontakten med entreprenören. 

- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade. 

 

Strategier för måluppfyllelse 

Digitalisera 

Omvärlden förändras och digitaliseringen blir allt mer påtaglig i alla typer av tjänster 
samtidigt som vi ska erbjuda fysisk service också.  
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Nämnden jobbar ständigt med förnyelse inom området och för 2023 kommer vi att 
jobba med samverkan kring utlåning mellan biblioteken i länet. 

Vi kommer också att jobba med att utveckla våra arbetssätt kring verksamhetssystemet 
DeDu som bl.a. fungerar som stöd vid felanmälning och långsiktig planering. Under 
2023 kommer vi att möjliggöra en extern e-tjänst för felanmälan för bl.a. kommunens 
utemiljö, gator, parker och idrottsanläggningar. 

Säkra kompetens 

Kultur- och teknikförvaltningen kommer att jobba vidare med en 
kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida 
utmaningen med kompetens och personalförsörjning samtidigt som vi behöver ta 
hänsyn till hur verksamheterna förändras över tid..  

Skapa utveckling 

Under 2023 har vi anställt en verksamhetsutvecklare som kommer jobba med 
verksamhetsutveckling inom hela förvaltningen. Det möjliggör arbete med bl.a. 
verksamhetsutveckling kring verksamhetssystemet DeDu. Framtagandet av en 
kulturbuss ingår också i detta uppdrag. 

Fånga och möta behov 

För att vi på kultur- och teknikförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns 
till för behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en 
kunskap och dialog med föreningarna och medborgarna t.ex. ungdomarna för att 
kunna möta behoven och forma insatserna på bästa möjliga sätt.  

Exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla in 
information och samverka: 

Föreningsråd för föreningarna i Timrå. 

Utveckla aktivitetshuset Pangea med utbudet av aktiviteter 

Y-renhållare 

Föreningar som vi har avtal med i dag för att utföra viss kommunal verksamhet t.ex. 
bibliotek och fritidsgård. 

Arbeta tillsammans 
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För att möta medborgarnas behov är intern och extern samverkan av vikt i alla 
delar av kultur- och teknikförvaltningens verksamheter. Några viktiga 
samverkansområden som pågår är: 

Rådet för trygghet och hälsa utifrån trygghetsfrågor 

Scenkonstbolaget utifrån scenkonst till barn och unga 

Trafikverket i väg och brofrågor 

NTF i frågor kring trafiksäkerhet 

 

När det gäller det interna perspektivet inom kommunen kommer vi att arbeta med 
hur och på vilket sätt vi samverkar för att skapa störst värde för de vi är till för. Detta 
arbete kommer ha sin utgångspunkt i kultur- och teknikförvaltningens ledningsgrupp. 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 191 
Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Godkänna nämndernas återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024. 
 

3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med 
anslag från kammarkollegiet. 

 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med 

tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 
 

5. Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 
2023 – 2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. 

 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter utifrån det nya uppkomna ekonomiska 

läget. Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta att utredas men projektering och 
byggförberedande åtgärder pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen för 
verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026. 
 

7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om möjligt, förtäta och öka antalet platser 
på kommunens nuvarande särskilda boenden. 

 
8. Förlänga kommunstyrelsens omställningspaket, beslutades 2021-08-21 (KS/2021:264) t o m 

2024-12-31.  
 

9. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med nämnderna ta fram ett förslag på reviderad 
investeringsbudget som innebär att kommunen inte överskrider 105 mnkr i årliga 
investeringar med syfte att kommunen ska bära sina egna investeringar och kraftigt sänka 
lånefinansieringsgraden.  
 

10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, 
presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som 
vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av 
det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys. 

 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj 2023. 
 
Ärendet 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år utifrån demografin, svagt 
minskande befolkningsutveckling samt stora, både pågående och planerade, investeringar. Under 
arbetet med verksamhetsplan för 2023-2025 konstaterades att åtgärder och handlingsplan krävs från 
samtliga nämnder för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning 2023 och skapa 
förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Samtliga nämnder har föreslagit åtgärder för budget i balans. En sammanställning av dessa redovisas i 
bilaga. Åtgärderna behöver kompletteras med vilken ekonomisk effekt de ger och när de beräknas 
vara klara. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt nämndernas återrapportering 
av åtgärder.  Vidare föreslås att ge samtliga nämnder i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde i april återkomma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. Detta ska 
även beredas i facklig samverkan och förhandling.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att åtgärderna inarbetas i respektive nämnds verksamhetsplan 
2023-2025 och följs upp via delårsrapport och årsredovisning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  
 
Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förlag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – budget i balans 2022-2024 
Nämndernas beslutade åtgärder 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder  
 
Exp     /     2022 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-30 KTN/2023:48 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda 
vägar (vinterväghållningsbidrag) 
 
 
Förslag till 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. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-30 KTN/2023:48 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
Beslutsunderlag 
Bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 m 1 (1) 
 
 

 
 
 
 
 
BESTÄMMELSER OM BIDRAG FÖR UNDERHÅLL AV 
ENSKILDA VÄGAR 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 1971-10-25, § 186 
Reviderat 1980-12-15, § 266 
Reviderat 1994-09-12, § 79 
 
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 ufarter 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. 
 
För erhållande av bidrag skall ansökan inlämnas. I ansökan skall anges fastighetens 
registerbeteckning, fastighetsägarens namn och adress samt längder för utfart- och 
uppsamlingsvägar. 
 
Bidrag utgår ej för väg som enbart betjänar fritidsbebyggelse. 
 
Enskild utfartsväg 
 
Bidrag utgår endast för väglängd över 50 meter. 
 
Enskild uppsamlingsväg (gemensam väghållning) 
 
Bidrag utgår för hela väglängden som utnyttjas gemensamt. 
 
Övrigt 
 
Det förutsättes att kommunen i enlighet med sammanläggningsdelegerades beslut av 
den 30.12.1970 fr o m den 1.1.1972 övertager bestyren med vägunderhåll och vinter-
väghållning av statsbidragsberättigade vägar; dock under förbehåll att berörd väghållare 
gör framställning därom och samtidigt lämnar förbindelse på att till kommunen skall 
inbetalas väghållaren tillkommande statsbidrag. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-30 KTN/2023:43 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till 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 
 
 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Beslut 2023-01-30 09:00 Utskrivet: 2023-01-30 09:00 
Utskrivet av: Kristina Olofsson 
 

 
 
Beslut 2023-01-30 09:00 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Typ Delegat 
KTN DEL/2023 § 10 2023-01-09 KTN/2023:13 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 11 2023-01-09 KTN/2023:14 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 12 2023-01-10 KTN/2023:18 Beslut om trafikanordningsplan på Långvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 13 2023-01-11 KTN/2023:19 Beslut om grävtillstånd på Långvägen 7 och 25 Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 14 2023-01-11 KTN/2023:20 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Ri 3:157 Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 15 2022-12-30 KTN/2023:21 Delegationsbeslut Delegationsbeslut Jan                            

Eriksson 
KTN DEL/2023 § 16 2023-01-18 KTN/2023:28 Beslut om fordonsflytt Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 17 2023-01-18 KTN/2023:29 Lagen om flyttning av fordon 3.3.3.3 Trafikärenden Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 18 2023-01-18 KTN/2023:30 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 19 2023-01-18 KTN/2023:31 Beslut om utfärdandeav parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 20 2023-01-18 KTN/2023:32 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 21 2023-01-19 KTN/2023:29 Beslut om flyttning av fordon TXW 572 Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 22 2023-01-20 KTN/2023:33 Beslut om trafikanordningsplan på Per Uddéns väg och 

Hantverksvägen 
Delegationsbeslut Glenn Mattsson 

KTN DEL/2023 § 23 2023-01-23 KTN/2023:38 Beslut om körtillstånd 
Benny Westum 

Delegationsbeslut  

KTN DEL/2023 § 24 2023-01-27 KTN/2022:633 Beslut om föreningsbidrag Delegationsbeslut Jan                            
Eriksson 

KTN DEL/2023 § 25 2023-01-30 KTN/2023:39 Beslut i brådskande ärenden  - Utökning av investering 
Räddningsstation i Timrå 
 

Delegationsbeslut Jan                            
Eriksson 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-28 KTN/2023:44 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Rapporter och informationsärenden 
 
 
Förslag till 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. 

 
 
 



Ämne: Förstudie Ishall Söråker - föreningssamverkan
Från: Lars-Erik Eriksson <storbjornjagarson@hotmail.com>
Till: Kultur & Teknik exp; Jan Eriksson
Mottaget: 2023-01-25 16:31:54

Hej,

Bifogar enligt överenskommelse med Jan Eriksson vid Timrå kommun resultatet av den förstudie 
som genomförts avseende byggande av ishall i Söråker.
Ett samarbete mellan Söråkers IF, Timrå IK och Timrå konståkningsklubb.

Mvh
Lars-Erik Eriksson
Söråkers IF
070-682 92 45
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Ishall Söråker – en arena för issporter i Timrå 
kommun 
RAPPORT FÖRSTUDIE 

JONAS HALLGREN 
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1. Projektägare: 

Namn: Söråkers Sport Centre AB (SSC) 

Adress: Bäckgatan 8, 861 51 Söråker 

Telefon: 070-374 99 91 (Kansli) 070-682 92 45 (Lars-Erik Eriksson) 

E-post: sorakerifbandy.adm@gmail.com 

Organisationsnummer: 556542-9742 
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2. Kontaktpersoner för förstudien:  

Lars-Erik Eriksson, Ordförande SSC Jonas Hallgren, Styrelseledamot SSC 

Eriksrovägen 19, 861 52 Söråker Sjöängen 1, 861 52 Söråker 

070-682 92 45 070-343 38 00 

storbjornjagarson@hotmail.com Jonas.hallgren.jh@gmail.com 

 

3. Samverkande Föreningar 

I förstudien samverkar tre olika idrottsföreningar i kommunen för att gemensamt analysera 

vad en ishall i Söråker kan ge för effekter för respektive förening och issport. 

 

4. Nuvarande verksamheter och bakgrund till förstudien 

Söråkers IF har under flera år undersökt möjligheterna till att kunna bygga en ishall avsedd 

för genomförande av träning och match i bandy. Föreningen har flera meriter inom både 

herr- och dambandy där den senare grupperingen utmärkt sig på senare år genom 

elitseriespel och export av elitspelare till andra föreningar. Nu senast kunde vi glädjas åt att 

ha en Söråkers IF fostrad tjej som medverkade till Sveriges guld i bandy VM. 

Föreningen har idag ett damlag i damallsvenskan, ett herrlag i division 2 samt flertalet 

ungdomsgrupper som medverkar i olika serier både i norr och mitt. Grunden för allt utgörs av 

skridskoskolan som genomförs från första helgen i november (beroende på väder) fram till 

sportlovet i mars månad. Under säsongen 2021-2022 har vi haft 100 inskrivna barn i vår 

skridskoskola. 

Det svåra för verksamheten är att parera vädrets nycker där vi kan konstatera att säsongen 

startar allt senare för vår konstfrusna is vilket påverkar möjligheterna till träning och spel för 

både senior och ungdom. Vi ser en tydlig förskjutning för varje år som går på grund av 

klimatförändringar som sker. Vi har inte längre möjlighet till att arrangera cuper, träningar 

eller ungdomsaktiviteter under höst- och sportlov på is i Söråker. De bandyföreningar som 

växer och utvecklas är de som numera har hallar vilket både förlänger säsongen och skapar 

bättre förutsättningar till att kunna planera och genomföra aktiviteter till gagn för barn- och 

ungdom. 

 

mailto:storbjornjagarson@hotmail.com
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Timrå konståknings klubb är en förening som växer. Redan nu är det svårt att dela på det 

istider som finns tillgänglig i NHC-arena. Klubben har under de senare åren satsat på att 

utbilda och behålla tränare för att kunna utmana åkare att stiga i nivå. Klubben har tidigare 

endast haft C-åkare (stjärnklass, tävlingsåkare), men har nu åkare som tävlar i en högre 

klass (B-åkare) och som satsar på högre klass (A-åkare, elit). 

Enligt Svenska konståkningsförbundets rekommendationer har en normalstor förening behov 

av ca. 30 is-timmar per vecka för att kunna erbjuda en god verksamhet för alla nivåer. 

Gruppstorlek för lägre nivåer bör hållas runt 18 åkare på is samtidigt. För högre klasser gäller 

ca 12-15 åkare på is samtidigt. Detta har vi i dagsläget inte möjlighet att erbjuda då vi kör 3-4 

grupper, ca 25-30 åkare samtidigt på isen och med ca 8-10 is-timmar per vecka.  Det betyder 

att de åkare som vill satsa på sin sport behöver byta till en annan klubb som har större 

möjligheter.  

Timrå IK bedriver en komplett och mycket framgångsrik ungdoms- och juniorverksamhet. 

Mer än 450 ungdomar tränar i de olika grupperna från ishockeyskola/hockeylekis upp t.o.m. 

A-pojkar och flicklag. Dessutom har TIK kompletta B-, och A-juniorlag. Tillsammans gör det 

att vår ungdoms och juniorverksamhet har runt 500 ungdomar i träning och tävling. Den 

verksamheten sköts av ett 60-tal ledare. Timrå IK: s ungdomsverksamhet lägger stor vikt vid 

att dess elever utvecklas till goda samhällsmedborgare där de skall vara föredömen för 

andra. 

Timrå IK: s ungdomsverksamhet samarbetar med Timrå Kommun, skolor samt 

försäkringsbolag i olika projekt för att stärka alla ungdomars känsla för etik och moral samt 

motverka bruket av doping, alkohol och droger. 

Timrå IK:s ungdomsverksamhet är stor och söker hela tiden efter möjligheter till mera istid för 

de olika träningsgrupperna. Framför allt ser föreningen en stor möjlighet i att kunna nyttja 

tider i en framtida hall i Söråker för de yngsta träningsgrupperna. 

Samverkan 

Föreningarna har tillsammans gemensamma utvecklingsmöjligheter i att säkerställa att barn 

och ungdom får möjlighet till mer istid under så bra förhållanden som möjligt. Vi ser 

tillsammans möjligheterna i att samverka t.ex. i arrangemang kring skridskoskolan som är en 

kärnverksamhet för föreningarna. 

Tillsammans ser vi möjligheter i att samverka med andra föreningar och skola på lokal nivå 

som skulle gynnas av att en hall byggs i Söråker och här kan förstudien nyttjas för att 

undersöka de möjligheterna. 

Söråkers IF står som huvudman för förstudien som genomförs tillsammans med Timrå IK 

och Timrå konståkningsklubb.  
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5. Förstudiens effektanalys  

I förstudien har vi analyserat vad en ishall i Söråker kan ge för nytta för samverkande 

föreningarna och kommunens invånare, samt vilket alternativ som ger mest effekt för 

issporterna i Timrå kommun. 

 

Att göra det enklare för Timråborna att vara fysiskt aktiva och bidra till bättre folkhälsa är 

några av de övergripande målen för projektet. Därför är det viktigt att alla får en större 

tillgång till ishallen. Vi hoppas att den nya ishallen kan bidra till att ännu fler barn och 

ungdomar kan prova på våra issporter. 

 

5.1 Alternativ 

 

Förstudien har undersökt flera alternativ, men ser i nuläget två alternativ för byggande av en 

ishall i Söråker med grund i redan existerande konstfrusna anläggning. 

1. En hallkonstruktion byggs över existerande ispist 

2. En hallkonstruktion byggs över existerande ispist och fortsätter med en rink i vinkel 

parallellt med nuvarande konstgräsplan (nuvarande naturgräsplan 5-manna). 

Förstudien förordar alternativ 2 och är det alternativ vi kommer analysera vidare. 

 

Illustration av ishallen i Motala (projektering 2022), jämförbar som koncept med alternativ 2 i denna förstudie 

5.2 Isyta 

 

En ishall på befintlig yta tillsamman med en ny isrink ger störst effekt och möjlighet för upp till 

4 träningsgrupper att träna samtidigt. Befintlig isyta (110x60) delas i 3 delar (36x60) genom 

mobila sarger och nätgardiner, vilket möjliggör för olika issporter att träna parallellt utan risk 

samt att en isyta med fast sarg finns tillgänglig för ishockey (U13 och uppåt).  
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5.3 Istider 

 

Söråkers Ishall ska vara en funktionsanpassad arena och ska förutom för de samverkande 

föreningarna kunna nyttjas för skolidrott och fritidsverksamhet under dagtid.  

Alternativ 2 ger även möjlighet till utökade istider för allmänhet och spontanidrottande 

kommuninvånare. 

 

 

 

Stapeldiagrammet nedan visar 50% ökning av istider. 

 

5.4 Klimatets påverkan 

 

Vädrets makter och den globalt stigande temperaturen orsakar stor påverkan på antalet 

isdagar på Söråkers IP. Genom statistik som förts sedan den konstfrusna isbanan togs i drift 

2007, kan en tydlig minskning av antalet isdagar och en förskjutning av isläggning år för år 

påvisas.  
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Nedanstående grafer visar tydligt hur antalet isdagar minskar och antalet inställda ispass 

ökar. 

 

Antal isdagar från 2007 till 2022 har minskat med 19% 
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5.5 Isdagar 

 

Genom att omvandla den befintliga bandyplanen till väderoberoende ishall förlängs 

säsongen samt att direkt påverkan från vind, värme, kyla, regn och snö upphör. En 

ytterligare miljövinst är besparing på maskiner, bränsle och arbetstimmar för snöröjning och 

isvård pga nederbörd. 

 

 

Diagrammet visar en ökning (40%) av antalet dagar med åkbar is som en ishall skulle 

medföra. 

 

5.6 Energi effekter 

 

Genom att bygga en ”frysbox” över den befintliga konstfrusna isbanan och kunna ”stänga 

locket” så kan en energibesparing på upp till 30% göras. Energi som idag går rakt ut i luften. 

Utöver det så kan energiåtervinning från hallen nyttjas för uppvärmning av byggnader och för 

att producera varmvatten. 

Solpaneler monterade på taket i direkt söderläge är ytterligare en energiåtgärd som kan 

göras. Söråkers IP har idag en transformatorstation placerad på fastigheten och med det 

goda möjligheter för att kunna producera energi till elnätet. 

” – Vi använder betydligt mindre energi för att göra is inomhus än vad vi använde utomhus, säger 

Magnus Rostedt, fastighetsförvaltare för Katrineholm sportcentrum, där den nybyggda bandyhallen 

är placerad.” 
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5.7 Övriga effekter 

 

För samhället Söråker med omnejd betyder en ishall mycket. Verksamheter som hotell, 

restauranger och affärer kommer dra nytta av att lag och föreningar utanför kommunen söker 

sig till orten för träningsläger, träningmatcher och camper.  

 

6. Kompletterande frågeställningar 

<220511_1 Förtydligande förstudie.docx> 

Vid telefonkontakt 9/5-2022 mellan undertecknad och Jan Eriksson (kommunen) 

diskuterades nedanstående punkter utifrån inskickad ansökan om genomförande av 

förstudie: 

6.1 Hur väl uppbyggd är kostnaden för genomförandet och hur säkerställs att resultatet från förstudien 
går att använda som underlag för att i slutändan kunna genomföra projektet och bygga en ishall till 
gagn för de tre sökande föreningarna och kommunen? 

 
- I förstudien har vi deltagit på Svenska Bandyförbundets Arenadag i Örebro och 

tillsammans med SvBF uppskattat kostnaden för ett byggprojekt med våra 
förutsättningar. Genom SvBFs arenapartners och leverantörer med erfarenheter från 
tidigare byggen har förstudiens innehåll säkerställts. Exakta kostnader och budget 
kommer att tas fram i ett framtida byggprojekt 

 
- Resultatet av förstudien kommer att ligga till grund för anbudsförfrågan i ett senare 

byggprojekt.  
 

6.2 Vilken förväntansbild har parterna bakom ansökan till förstudien gällande hur projektet 
ska kunna genomföras avseende tid, kostnad och innehåll? 

 
- Att för respektive förening tillföra istid för träning och tävling. 

 
- Att inom 1 till 2 års tid kunna genomföra ett hallbygge för att kunna erbjuda mer istid 

för sina medlemmar/lag. För Söråkers IF är det absolut avgörande för att kunna 
fortsätta bedriva verksamhet och utöva sporten inom kommunen. 

 
- Genom förstudien har samverkande föreningar kommit fram till en uppskattad 

kostnad för ett byggprojekt mellan 50 och 75 MKr. Kostnaden baseras på tidigare 
inhämtade offerter och erfarenheter från Svenska Bandyförbundets Arenapartners. 
T.ex. från pågående planering för bandyhallen i Motala vilken är jämförbar med den 
funktion som avses med beskrivet alternativ 2 i förstudien. 
En mer exakt kostnadsbild kräver en mer detaljerad teknisk förstudie och 
funktionsanalys vilket inte har ingått i förstudiens omfattning. 
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7. Utformning & Anpassning 

Förstudien har bedrivits i dialog med de tre föreningarna som önskar bedriva sin verksamhet 

i hallen med syfte att tillgodose de olika behoven. 

Det har exempelvis varit centralt att få till en hockeyrink med fast sarg för åldersgrupper U13 

och uppåt som har behovet av träning på fullstor hockeyrink med sarg (tacklingar). 

Åldersgrupperna U8 till U12 med spelformen 3 mot 3 kan nyttja alla 4 planerna med hjälp av 

mobil sarg. 

På samma sätt är en bra musikanläggning vital för konståkningen och kommer att vara ett 

krav i ett framtida byggprojekt. 

En takhängd hoppsele/fallskydd som förutom att vara ett hjälpmedel för konståkning, även är 

ett hjälpmedel som möjliggör för funktionsnedsatta att åka skridskor och kommer att 

prioriteras i en ny ishall i Söråker. 

För bandyn är en min takhöjd om 12m ett krav. 

8. Slutord 

Söråkers IP ligger centralt placerat i Söråker, med närhet till skolor och boende. En ishall 

skulle bidra stort till den positiva utvecklingen som nu sker och bidra till att fler barnfamiljer 

söker sig till orten.  

En ytterligare och mer långsiktig effekt av en ishall i Söråker är möjligheten att förutom ett 

redan befintligt ishockeygymnasium, kunna erbjuda elitidrott även inom bandy och 

konståkning i kombination med gymnasiestudier i Timrå kommun.  

För Söråkers IF handlar det om överlevnad för föreningen att kunna bedriva verksamheten i 

en väderskyddad ishall och säkra utvecklingen av föreningens verksamhet. 

9. Bilagor 

1. Fördelning av istider per vecka, per alternativ 
2. Ishallens utbredning och placering enligt alternativ 2 
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Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-01-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21 
Medelpads Räddningstjänstförbund - Omfördelning av 
investeringsmedel 
KS/2023:44 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Godkänna utökning av investering Räddningsstation med 10,5 miljoner kronor och 
omfördela investeringsmedel från investering förskola Söråker till investering 
Räddningsstation. 

 
2. Godkänna utökningen av projektet samt beställningen av prefabelementen. 

 
 
Ärende 
Räddningsstation i Timrå - Omfördelning av investeringsmedel 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsförbundet är i behov av mer lokalyta bl.a. beroende på det förändrade omvärldsläget. 
Denna omvärldsförändring har skett efter att projektet om nybyggnation av räddningsstationen 
initierades.  
 
Kostnaden för genomförande av förslaget beräknas till 10,5 miljoner kronor när arbetet genomförs 
som en del av nuvarande entreprenad. En försening med genomförande efter entreprenadens slut 
beräknas öka kostnaden med 3 miljoner kronor. 
 
Kultur- och teknikförvaltningens förslag är att redan tidigare beslutade investeringsmedel för förskola 
Söråker omdisponeras i samband med kommunens kompletteringsbudget. Detta innebär inte en 
utökning av den totala investeringsramen. Redan beslutade investeringsmedel möjliggör denna 
utökning. 

Det behövs ett beslut omgående för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för nuvarande 
projekt. Detta innebär att ärendet inte hinner tas upp vid ordinarie möten för Kultur- och 
tekniknämnden samt Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknik  
MRF 
 
Exp      /      2023 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-30 KTN/2023:45 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ekonomi och verksamhet 
 
 
Förslag till 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 
 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Timrå Kommun 
Kommunledningskontoret 
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg 

Förvaltningschef: Jan Eriksson 

Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex. 

Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån 
av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra 
eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård. 

Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara 
för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver 
hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs 
Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder 
 
Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, sköta vägar, gator och 
allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvaret för det som föreskrivs i lag 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och 
fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i 
upprättat avtal med annan part. 
Detta skapar förutsättningar för idrott och friluftsliv i form anläggningar och 
skötsel av naturområden. 

Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i 
kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner. 

Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett. 
 
Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att: 
 
Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta 
möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ger stöd till öppna mötesplatser. 
Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning. 

Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen samt bedriva barn- 
och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och 
program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att 
söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för 
sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i 
kommunen 



 
 

Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens 
konstinnehav. 

Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och 
fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen. 
 

Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning. 

Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och 
studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna. 

Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar 
möjligheter till det icke-formella lärandet på sin fritid. 

Tillhandahålla scenkonst för barn och ungdomar för deras kunskapsinhämtande av 
konstnärliga och kulturella yttringar. 

Ferieverkssamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till 
nya färdigheter och ökade kunskaper. 

Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras 
kunskapsinhämtande om arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

  

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att 
påverka sitt eget liv och samhällslivet  

Bidrar till målet (pil upp)  

För att bidra till målet har vissa av våra utearenor öppnats för spontanidrott detta 
gäller både på Arenaområdet samt Bergeforsens IP effekten vi vill uppnå är att fler 
medborgare nyttjar vår anläggningar. 

För att verka för en jämställd idrottsutövning och skapa förutsättning för alla 
oavsett identitet sker samverkan med tillgänglighetsrådet. 

I och med Timrå IKs satsning på damhockey har vi iordningställt ett 
omklädningsrum för detta. Men vi kommer behöva göra en större satsning för att 
kunna skapa bra möjligheter för de andra idrotterna som tillsammans med 
hockeyn bedriver sin verksamhet i NHC arena. 

Genom att driva Pangea i aktivitetsform har vi stärkt upp möjligheten att delta och 
prova på fler aktiviteter för besökare på Aktivitetshuset Pangea. Detta genomförs 
genom samverkan inom kommunen men också genom extern samverkan med 
föreningar och studieförbund. I dagsläget är det ca 400 besökare i veckan på 
Pangea. Genom att öppna upp Pangea för familjer på lördagar kan även familjer få 
tillgång till aktiviteter i sin närhet anpassade för deras behov. 

Samtal har inletts med tillgänglighetsrådet för att se över hur vi kan göra våra 
utegym mer tillgängliga för personer med olika former av rörelsevariationer detta 
arbete kommer att bidra till bättre folkhälsa och jämlika livsvillkor för kommunens 
alla medborgare. 

I och med Timrå IKs satsning på damhockey har vi iordningställt ett 
omklädningsrum för detta. Men vi kommer behöva göra en större satsning för att 
kunna skapa bra möjligheter för de andra idrotterna som tillsammans med 
hockeyn bedriver sin verksamhet i NHC arena. Vi ser ett långsiktigt behov av en 
fristående byggnad med flera omklädningsrum samt möjlighet till kanslilokal för 
föreningar verksamma i arenaområdet. 

Biblioteket har sedan 2020 haft en anställd projektledare som arbetar för att 
undersöka hur barnkonventionen ska implementeras i verksamheten. Genom 
projektarbetet har det framkommit att barn och unga vill ha en egen plats på 



 
 

biblioteket vilket har resulterade i skapandet av ett barn och ungdomsrum. Barnen 
har även uttryck en önskan om att biblioteket bör vara mer flexibelt och 
tillgängligt vilket har lett till att bokholkar har satts upp på två platser i 
kommunen. Ytterligare ett steg i detta arbete är inrättandet av en kulturbuss för att 
öka tillgängligheten. Projektet har också utmynnat i en ny strategi för läsfrämjande 
för Timrå kommun. 

 

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet  

Bidrar till målet (pil upp)  

Kultur- och tekniknämnden bidrar till målet genom att förstärka bibliotekets 
folkbildande uppdrag genom digitala tjänster och hjälpmedel. Vi erbjuder även 
digitala tjänster till våra låntagare via e-böcker, streaming av film samt tillgång till 
digitala tidskrifter. Biblioteket har utvecklat en ny webbplats för att öka 
tillgängligheten på webben för alla. Detta ska leda till en mer tillgänglig webb för 
alla. 

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med 
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik 

Slutfört (pil upp) 

För att ge ungdomar en tidig introduktion till och kunskap om arbetslivet har 
förvaltningen erbjudit ett antal ungdomar feriejobb inom förvaltningens 
verksamheter detta har skett i dialog med Socialförvaltningen. 

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Det demokratiska uppdraget är grundstenen i bibliotekets verksamhet. Biblioteket 
är gratis att besöka och tillgängligt för alla oberoende av förmåga, ålder etnicitet, 
kön, sexuell läggning, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. För att främja 
detta arbete genomförs kontinuerlig fortbildning av bibliotekets personal i 
relevanta nätverk. Biblioteket ska verka för medborgarnas bästa och erbjuda en 
arena för fortbildning, rekreation och utveckling genom livet. 

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende 

Pågår enligt plan (pil upp) 



 
 

Vår nya simhall ger fina möjligheter till simträning och annan form av träning för 
besökare i alla åldrar. Ett exempel är vattengympa med digitala skärmar som finns 
vid multibassängen. 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete    

    

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Bidrar till målet (pil upp) 

 Nämnden bidrar genom att samarbeta och möjliggöra etableringar och 
entreprenörskap, t.ex. (äventyrsgolfbana, uthyrning av Skeppshamns café etc.) 
Arbetet med Skeppshamn fortsätter och tillståndsprövning pågår av Länsstyrelsen 
och Mark- och miljödomstolen. Vi bidrar genom att använda oss av privata 
utförare exempelvis snöröjning, belysningsunderhåll. En stor del av förvaltningens 
verksamhet utförs av upphandlade entreprenörer. Viss del av nämndens 
investeringar utförs via ramavtal för att ge en större möjlighet för lokala aktörer att 
ta del av arbeten vi utför. Under 2022 har vi använt ramavtalsentreprenörer för 
projekt i större utsträckning än tidigare år. Exempel på det är etablering av det nya 
industriområdet, men även de större vägunderhållsarbeten vi gjort i Timrådalen 
och Fagervik.  

Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Bidrar till målet (pil upp) 

Under året har 8 personer samt viss verksamhet på utemiljö flyttats över från AME 
till kultur och teknik. Under sommaren har ett antal personer säsongsanställds på 
Park för tex gräsklippning mm.  

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga 
entreprenörer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

 Utveckla verksamheten vid Lögdö Bruk med unga entreprenörer som driver 
sommar café, detta sker i nära samarbete med Lögdö Bruks Intresseförening.  

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 



 
 

Förvaltningen deltar aktivt i kommunens mark- och exploateringsgrupp som 
exempel på pågående arbeten kan nämnas projekt Solhöjden samt exploatering av 
flera industritomter på Vivsta Industriområde. 

Genom vårt deltagande i projektgruppen för Solhöjden bidrar vi med att skapa 
möjlighet till utvecklig. Huvudprojektledare för Solhöjden är anställd av KoT. 
Denna resurs jobbar även med exploatering av nya industritomter på 
industriområdet i Vivsta. Vägen in till de nya tomterna är klar, vilket innebär att 
tomterna är möjliga att säljas till nya etableringar. Förvaltningen har också gjort en 
omorganisation som innebär att vi kommer ha en anställd som är verksamhetschef 
för de större investeringarna. Detta möjliggör ett bättre fokus på tillväxtspåret och 
möjliggör en snabbare omställning vid tillväxt. 

 

 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

   

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv  

Bidrar till målet (pil upp) 

Nämnden bidrar till målet genom att ge ökade möjligheter och underlätta för 
medborgarna att minska avfallets påverkan och genom att ta steg uppåt i 
avfallstrappan genom ökad kunskap och åtgärder som t.ex. insamling av matavfall. 
Arbete pågår med att införa matavfallsinsamling samt övertagandet av 
insamlingsansvaret för förpackningar 

 

Inriktningsmål : En trygg och attraktiv plats för alla  

Bidrar till målet (pil upp)  

Genom kommunen kulturmodell erbjuds barn och unga en kulturgarant, vilken 
innebär en likvärdig möjlighet att ta del av professionell kultur oavsett 
socialbakgrund och kontext. Elever i grundskolan erbjuds en föreställning per 
termin och ska innan de avslutat grundskolan i kommunen har fått tagit del i alla 
scenkonstformer både genom eget skapande och genom kulturupplevelser. 
Kulturen är på detta sätt en integrerad del i den pedagogiska verksamheten i skolan. 



 
 

Utöver skolkulturverksamheten erbjuds barn och unga offentliga 
scenkonstföreställningar runt om i kommunen. Kommunen erbjuder även 
scenkonst för vuxna och äldre men ett särskilt fokus på äldre som har svårt att ta 
sig till större kommuner och kulturintuitioner. Genom aktivitetshuset Pangea 
erbjuds mötesplatser för kulturutövare och konstnärer erbjuds lokaler för att kunna 
vidareutveckla sitt konstnärskap vilket på sikt bidrar till ett rikare kulturliv för alla 
medborgare. 

Ett antal trygghetsvandringar i Timrås olika delar har utförts under året där 
verksamhetschef teknik eller annan personal från förvaltningen har deltagit. Vi är 
även med i en samverkan med polis och räddningstjänst för att öka tryggheten och 
lyfta upp de problem som finns gemensamt mellan våra förvaltningar. 

Pangea har utvecklat sitt arbete riktat mot barn och unga för att kunna vidga sitt 
upptagningsområde och nå nya målgrupper. Det har under året genomförts en rad 
satsningar på lokalen och verksamheten på Pangea för att kunna erbjuda mycket 
aktiviteter på plats i Tallnäs. För att förstärka satsningen på Tallnäs samverkar 
biblioteket med Pangea för läsfrämjandeaktiviteter i området. En IOP har 
upprättats mellan Timrå IK och kommunen för att främja barns aktiviteter och 
rörelse. Denna satsning är av särskilt viktigt för de socialtutsatta områdena där vi 
inte bedriver riktad kommunal verksamhet idag. 

Uppdrag: Boendekommunen Timrå  

Pågår enligt plan (pil upp) 

För att bidra till inriktningsmålet har vi inrättat föreningsråd för att kunna möta 
upp föreningarna i de behov de har för att kunna skapa en inkluderande 
verksamhet för alla åldrar. Skapa bra och ändamålsenliga lokaler för andra 
förvaltningar att bedriva verksamhet. Goda samarbeten sker dagligen via 
fastighetssamordnare. En ny roll hos socialförvaltningen vilket leder till ännu bättre 
samarbeten 

 Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer  

Pågår enligt plan (pil upp)  

Arbetar med införandet av matavfallinsamling som omvandlar biologiskt till 
biogas. Arbeta med informationsinsatser kring avfallsförebyggande för att öka 
medvetenheten hos våra invånare pågår. Arbetet med att färdigställa avfallsplanen 
pågår men har inte helt kunnat slutföras under 2022. 



 
 

Arbeta för en hållbar och miljövänlig energiförbrukning. En Energistrateg har 
anställts och jobbar nu med att få in all energistatistik i vårt verksamhetssystem 
DeDu. Där vi lätt kommer kunna se avvikelser och var insatser bör ske. I 
förvaltningens omvärldsbevakning ser vi ett ökat behov av fler energibesparande 
insatser för att minska kommunens framtida energiförbrukning och därmed 
minska kostnaderna. 

 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare  

 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och 
delaktighet  

Pågår enligt plan (pil upp)  

På nämnden i augusti fastställdes plattformen för ledning och styrning. Parallellt 
jobbar förvaltningen med ledning och styrning som ska ha sin grund i plattformen. 
Den del vi jobbat mest med under året är våra viktiga principer, värde som resultat, 
handlingsutrymme, helhetssyn och analys, dialog och lärande samt värde som 
resultat. Alla verksamhetschefer/arbetsledare har i uppdrag att jobba utifrån 
styrmodellens principer i detta ingår även att arbeta med dessa frågor tillsammans 
med alla medarbetare. 

 

 

  



 
 

Ekonomi       

Sammanfattning 

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett positivt resultat med en avvikelse mot 
budget på +86 tkr. Nämnden har erhållit olika stadsbidrag under året för t.ex. 
sjuklönekostnader under pandemin, för de ökade kostnaderna i samband med 
Ukraina krisen, olika projekt inom bibliotek och kultur m.fl. För att finansiera 
invigningen av nya Badhuset och hela Arenaområdet gjordes en omfördelning av 
budgetmedel mellan nämndens verksamheter. Nämnden redovisar ökade intäkter 
på 6.060 tkr förutom stadsbidragen är främsta orsaken till den positiva avvikelsen 
högre hyresintäkter på våra idrottsanläggningar. 

 

Driftsredovisning 

 Resultat Kultur- och tekniknämnden total 

Resultaträkning jan-dec (tkr)   Budget 
2022 

Utfall 2022 Avvikelse 
2022 

Utfall 2021 

NÄMND           
INTÄKTER   107 232 113 292 6 060 104 062 
KOSTNADER (-)   -200 049 -206 024 -5 974 -190 181 

NETTOKOSTNADER (-)   -92 817 -92 731 86 -86 119 
 

Resultat Kultur- och tekniknämnden per verksamhetsgrupp 

Resultaträkning jan-dec (tkr)   Budget 
2022 

Utfall 2022 Avvikelse 
2022 

Utfall 2021 

Politisk verksamhet           
INTÄKTER   0 1 1 1 
KOSTNADER (-)   -1 660 -1 594 65 -1 562 

NETTOKOSTNADER (-)   -1 660 -1 593 67 -1 560 
            
Samhällsplanering och infrastruktur         
INTÄKTER   3 503 5 156 1 653 3 102 
KOSTNADER (-) 1150 -36 148 -40 711 -4 563 -38 998 

NETTOKOSTNADER (-) 1150 -32 645 -35 555 -2 911 -35 896 
  
            



 
 

Fritids- och kulturverksamhet         
INTÄKTER   240 1 075 835 725 
KOSTNADER (-)   -19 212 -19 354 -142 -18 085 

NETTOKOSTNADER (-)   -18 972 -18 279 693 -17 359 
            
Idrotts- och fritidsanläggningar         
INTÄKTER   8 117 9 644 1 527 8 858 
KOSTNADER (-) 2581 -46 037 -47 737 -1 700 -40 584 

NETTOKOSTNADER (-) 2581 -37 920 -38 093 -173 -31 726 
            
Affärsverksamhet           
INTÄKTER   8 888 8 499 -390 7 962 
KOSTNADER (-) 8875 -11 839 -10 613 1 226 -10 558 

NETTOKOSTNADER (-) 8875 -2 951 -2 115 836 -2 596 
            
Ledningsverksamhet           
INTÄKTER   28 438 410 309 
KOSTNADER (-) 2199 -1 544 -1 466 78 -1 342 

NETTOKOSTNADER (-) 2199 -1 516 -1 029 487 -1 033 
            
Fastighetsförvaltning           
INTÄKTER   72 120 73 794 1 674 68 850 
KOSTNADER (-) 2199 -69 733 -70 521 -788 -65 311 

NETTOKOSTNADER (-) 2199 2 387 3 273 886 3 540 
            
Lokalvård           
INTÄKTER   14 336 14 685 350 14 254 
KOSTNADER (-)   -13 877 -13 995 -118 -13 743 

NETTOKOSTNADER (-)   459 690 231 512 
 

Politisk verksamhet 

Inga avvikelser att rapportera. 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Samtliga verksamheter inom gruppen utom trafik och parkering redovisar negativt 
resultat. Stora insatser gällande vägunderhåll har genomförts och det i kombination 
med kostnadsökningar förklarar underskottet. Sedan har vädret varit varierat under 



 
 

slutet av året med både värme, kyla och nederbörd i både regn och snö vilket varit 
utmanande. 

Fritids- och kulturverksamhet 

Kultur redovisar ett positivt resultat till följd av en vakant tjänst som 
kultursamordnare under årets första månader, övriga verksamheter inga avvikelser 
att rapportera. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Högre intäkter än budgeterat för framförallt NHC-arena som effekt av ett nytt 
hyresavtal mellan Kommunen och Timrå IK som baserar sig på klubbens intäkter. 
Fler besökare till Badhuset medför också högre intäkter än budgeterat. Resultatet 
för Skönviksbacken blir -700 tkr och orsakas till störst del av en reparation av 
pistmaskinen. Generellt gäller att våra idrottsanläggningar under utemiljö visar ett 
negativt resultat som vägs upp av våra övriga anläggningar. 

Affärsverksamhet  

Överskottet uppstår på verksamheten Industri- och affärsfastigheter framförallt på 
grund av lägre kostnader än budgeterat, till viss del orsakat av att servicebyggnaden 
vid Y-et övergått till Timrå Invest AB. Övriga verksamheter inga avvikelser att 
rapportera. 

Ledningsverksamhet 

Det statliga bidraget som nämndens alla verksamheter erhållit för 
sjuklönekostnader under pandemin bokförs på ledningsverksamhet och förklarar 
det positiva överskottet. Under 2022 ökar kostnaden för förvaltningens 
semesterlöneskuld med 50 tkr.  

Fastighetsförvaltning 

Det positiva resultatet på verksamheten härrörs främst från det periodiska 
underhållet som under året varit något lägre än budgeterat. 

Lokalvård 

Antal lokalvårdsuppdrag har ökat under året och därmed även intäkterna vilket 
leder till ett positivt resultat för verksamheten.  

 



 
 

 

 

Investeringsredovisning 

 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 Utfall 2022 Budgetavvikelse 

Investeringsprojekt       
        
Förskola Söråker -60 000 -350 59 650 
Förskola steg 1 -1 000 0 1 000 
Lokaler Räddningstjänst -41 309 -73 349 -32 040 
Statsbidrag MSB reservkraft 0 2 000 2 000 
Ombyggnad Berglundav Et 1&2 -3 351 -885 2 466 
Busshållplats Tallnäs 0 -77 -77 
Investeringsbidrag Solceller Arena skolan 
(Kam K) 0 1 149 1 149 

Snöskoter FWM62H (skönvik) -120 -116 4 
Liftvajer Skönvik -180 0 180 
Fastighetstraktor Bergeforsen -700 -649 51 
Fyrhjuling ridstadion -100 0 100 
Linjerobot -260 -250 10 
NHC dörrar -1 360 -393 967 
Bro 22-963 -4 018 -4 164 -146 
Kommunhus Solskydd -851 -485 366 
Böle skola hus A 0 -97 -97 
Traktor L70 -1 500 -2 074 -574 
Utegym Arena o Fagerstranden -247 -225 22 
Begeforsen skidstadio Bergvärme -205 -242 -37 
Åstön pumpanläggning café 0 0 0 
Bovägen ÅVS 0 -37 -37 
Konstgräs NCC -1 800 -1 699 101 
Spontanidrottsplats Ljustorp -64 -74 -10 
Military Fitness -47 -174 -127 
Utemiljö Arenaområdet -2 087 -1 992 95 
Konst -169 -69 100 
Söråkers Brandstation Bergvärme -800 -715 85 
NCC belysning -249 -290 -41 
Kök BSK -126 -169 -43 
Solceller Brandstation -2 450 0 2 450 
NHC Kompressorrum -6 950 -6 608 342 



 
 

Belysning ridstadion -1 600 -594 1 006 
Solceller Arenaskolan -1 250 -1 268 -18 
Silvergatan -450 -420 30 
Rosengatan -750 -770 -20 
Åtgärd skola/förskola 2022 -1 000 0 1 000 
Ismaskin 1 NHC -420 -420 0 
Ismaskin 2 NHC -620 -620 0 
Lekplats Solparken -800 -487 313 
Spontanidrottsplats Laggaberg -700 -620 80 
Slaghack -600 -510 90 
Robotgräsklippare -570 -589 -19 
Ljustorps skola klassrum -850 -844 6 
Ljusstorps skola utemiljö -350 -216 134 
Tallnäs Gul tak -1 800 -1 438 362 
Lastbil -2 500 -2 495 5 
Hårstagränd -300 -275 25 
Kläppgränd -370 -288 82 
Höglidsvägen -450 -307 143 
Snökanoner Skönvik -500 -530 -30 
Inventarier Brandstation (Hyressätts) -4 900 0 4 900 
Simhall -44 741 -39 655 5 086 
Ventilation gymnasiet -2 000 0 2 000 
        

SUMMA -197 464 -144 378 53 086 
 

Nämnden tilldelades en investeringsbudget på -197.464 tkr detta inkluderar medel 
som förts över från 2021 via kompletteringsbudgeten. 

För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelades nämnden en pott (-
30.000 tkr) denna pott fördelades enligt följande, Fastighet -18.900 tkr, utemiljö -
11.000 tkr och kultur -100 tkr. Dessa potter har använts till diverse renoveringar av 
våra lokaler, anläggningar och vägar samt till utbyte av ett antal maskiner enl. 
förvaltningens utbytesplan.  

Badhuset invigdes 1 september och den totala investeringen uppgår till -254.863 tkr 
mot budget -257.000 tkr en positiv avvikelse på 2.137 tkr. Projektet kunde invigas 
en månad tidigare än beräknat. 

Arbetet med Räddningsstation inklusive Blåljusgymnasium pågår och ligger före 
tidplan. Här ser vi utmaningar i kostnadsutvecklingen som varit det senaste året. 
Räddningsstationen kommer vara klart sommaren 2023. 



 
 

Förskola Söråker pågår och efter utredning har man kommit fram till en möjlig 
lokalisering utifrån naturvärden, markmiljöaspekter och fastighetstillgång. 
Dessutom är byggnadens huvudsakliga form och volym fastlagd vilket möjliggör att 
man kan gå vidare med handlingar för bygglov och entreprenörsupphandling. 

 

Uppföljning av privata utförare 

Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bl.a. 
snöröjningsentreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder 
som utförs t.ex. plogning. Detta kan användas bl.a. vid kvalitetsuppföljning i 
samband med ett snöfall t.ex. körs de områden som ingår i respektive entreprenörs 
uppdrag. Det kan också användas vid synpunkter vid snöröjning t.ex. när utfördes 
åtgärden. 

Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta 
innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare. Detta 
kommer vi kunna arbeta med när nya avtalet träder ikraft. I dagsläget är 
upphandlingen överklagad och inget nytt avtal kan tecknas än. Av den anledningen 
har vi inte kunnat göra uppföljning med den nya entreprenören. 

 

Strategier för måluppfyllelse 

Digitalisera 

Omvärlden förändras och digitaliseringen blir allt mer påtaglig i alla typer av tjänster 
samtidigt som vi ska erbjuda fysisk service också.  

Nämnden jobbar ständigt med förnyelse inom området och under 2022 har vi jobbat 
med uppgraderingen av vårt bibliotekssystemet. 

Vi har också arbetat vidare med införandet av nya Interbook Go för lokalbokningar 
och föreningsbidrag. Nu kan vi erbjuda en mer digital lösning där föreningarna bidrar 
till ett värdeskapande arbete i och med att de lägger in mer uppgifter själv som tidigare 
har gjorts manuellt på blanketter. 

Under året har vi utvecklat våra arbetssätt kring verksamhetssystemet DeDu som bl.a. 
fungerar som stöd vid felanmälning och långsiktig planering. 

Säkra kompetens 



 
 

Kultur- och teknikförvaltningen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan med 
syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och 
personalförsörjning samtidigt som vi behöver ta hänsyn till hur verksamheterna 
förändras över tid. 

Skapa utveckling 

Under 2022 har Kultur- och teknikförvaltningen haft kommunens traineetjänst hos 
sig. Det har inneburit att vi har haft en trainee som verksamhetsutvecklare. Det 
möjliggör arbete med bl.a. verksamhetsutveckling kring verksamhetssystemet DeDu. 

Fånga och möta behov 

För att vi på kultur- och teknikförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns 
till för behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en 
kunskap och dialog med föreningarna och medborgarna t.ex. ungdomarna för att 
kunna möta behoven och forma insatserna på bästa möjliga sätt 

Exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla in 
information och samverka: 

Föreningsråd 

Fritidsgården Pangea 

Y-renhållare 

Föreningar som vi har avtal med i dag för att utföra viss kommunal verksamhet t.ex. 
bibliotek och fritidsgård. 

Arbeta tillsammans 

För att möta medborgarnas behov är intern och extern samverkan av vikt i alla 
delar av kultur- och teknikförvaltningens verksamheter. Några viktiga 
samverkansområden som pågår är: 

Rådet för trygghet och hälsa utifrån trygghetsfrågor 

Scenkonstbolaget utifrån scenkonst till barn och unga 

Trafikverket i väg och brofrågor 

NTF i frågor kring trafiksäkerhet 



 
 

När det gäller det interna perspektivet inom kommunen kommer vi att arbeta med 
hur och på vilket sätt vi samverkar för att skapa störst värde för de vi är till för. Detta 
arbete kommer ha sin utgångspunkt i kultur- och teknikförvaltningens ledningsgrupp. 
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