
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Simhallen 08:00-11:15 

Beslutande 
 

Markus Sjöström (M) 
Cecilia Edholm (S) 
Elisabeth Svahn (S) tjg för Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Roger Öberg (S) 
Krister Jonsson (M) 
Roger Nordén (T) 
Monica Persson (T) 
Pär Karlstedt (SD) 
Ove Andersson (SD) tjg för Ulric Jansson (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Christer Brodén (S) 
Göran Ljungblom (S) 
Leif Söderberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 
Magnus Karlsson, verksamhetschef teknik 
 

Utses att justera Marie Lodin och Pär Karlstedt 

Justeringens plats och tid Digitalt 2023-01-19 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Markus Sjöström, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marie Lodin, justerare Pär Karlstedt, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Anslaget uppsatt den 
2023-01-20 

Anslaget nedtas den 
2023-02-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§ 1-§ 18 

……………………………………………………………….. 

 

Kristina Olofsson, sekreterare  
  

Comfact Signature Referensnummer: 61960SE



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

§ 1 Utse justerare 
 § 2 Fastställa ärendelista 
§ 3 Valärende - Ärendeberedning 
§ 4 Valärende - Kulturråd mandatperioden 2023-2026 
§ 5 Valärende - Arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 2023-2026 
§ 6 Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026 
§ 7 Valärende - Kulturforum (Region Västernorrland) mandatperioden 2023-2026 
§ 8 Valärende - Nomineringar till styrelsen för Västernorrlands läns  trafiksäkerhetsförbund NTF 

mandatperioden 2023-2026 
§ 9 Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
§ 10 Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och Bergeforsens IP 
§ 11 Ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om Kabelvägen - Underrättelse om 

samråd 
§ 12 Ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde - Underrättelse om samråd 
§ 13 Ansökan föreningsbidrag SNOFED - "Skotersverige" som är en digital plattform för 

skoterföreningar och skoterägare 
§ 14 Delegationsbeslut 
§ 15 Rapporter och informationsärenden 
§ 16 Ekonomi och verksamhet 
§ 17 Ändring av sammanträdestid kultur- och tekniknämnden 2023 
§ 18 Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 

2023 från potten bidrag till särskilda insatser 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Utse justerare 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Marie Lodin (S) och Pär Karlstedt (SD) att tillsammans med ordförande Markus Sjöström (M) 
justera dagens protokoll. Justering sker digitalt torsdag den 19 januari 2023 innan kl 24.00. 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande ärenden ”Ändring av sammanträdestid kultur- och 
tekniknämnden 2023” och ”Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i 
elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser” samt utgående ärende ”Ansökan 
föreningsbidrag SNOFED ang Skotersverige som är en digital plattform för skoterföreningar och 
skoterägare”. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Markus Sjöström (M) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärenden 
”Ändring av sammanträdestid kultur- och tekniknämnden 2023” och ”Ledamotsinitiativ från Markus 
Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda 
insatser” samt utgående ärende ”Ansökan föreningsbidrag SNOFED ang Skotersverige som är en 
digital plattform för skoterföreningar och skoterägare”. 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Valärende - Ärendeberedning 
KTN/2023:17 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Roger Nordén (T) som tredje ledamot i kultur- och tekniknämndens ärendeberedning. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Förutom ordförande Markus Sjöström (M) och vice ordförande Cecilia Edholm (S) ska en tredje 
ledamot från oppositionen utses till ärendeberedningen. Det är ordförande som beslutar om det ska 
vara fler representanter som deltar i ärendeberedningen. Ordförande vill ha en representant från 
oppositionen och önskar att oppositionen ger förslag på representant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Vald ledamot 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Valärende - Kulturråd mandatperioden 2023-2026 
KTN/2023:6 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse till ordförande Johan Engström-Lockner (S) och Marie Lodin (S) från majoriteten samt Monica 
Persson (T) från oppositionen som ledamöter i kulturrådet under mandatperioden 2023-2026. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2016 om att inrätta ett kulturråd. En ordförande och en ledamot 
från majoriteten samt en ledamot från oppositionen ska utses. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 
Kultur- och bibliotekschef 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Valärende - Arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 2023-
2026 
KTN/2023:5 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Cecilia Edholm (S) och Roger Öberg (S) från majoriteten och Sven-Åke Jacobson (KD) från 
oppositionen till ordinarie ledamöter i arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 2023-2026. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Till arbetsgrupp avfall och återvinning ska utses tre ordinarie ledamöter, två från majoriteten och en 
från oppositionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Ansvarig avfall och återvinning 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 
KTN/2023:10 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Markus Sjöström (M) som ordinarie ledamot och Sven-Åke Jacobson (KD) som ersättare i 
Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Enligt Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådets arbetsordning ska barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden samt miljö- och byggnadsnämnden utser vardera en 
ordinarie ledamot och en ersättare bland sina egna ordinarie ledamöter. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Valärende - Kulturforum (Region Västernorrland) mandatperioden 2023-
2026 
KTN/2023:7 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar. 
 
Utse Johan Engström-Lockner (S) som ordinarie ledamot och Leif Söderberg (S) som ersättare i 
Kulturforum för mandatperioden 2023-2026. 
 
---------- 
 
Ärendet 
Region Västernorrland emotser representanter till Kulturforum i form av en ordinarie ledamot och en 
ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Västernorrland 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Region Västernorrland 
Valda ledamöter  
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Valärende - Nomineringar till styrelsen för Västernorrlands läns  
trafiksäkerhetsförbund NTF mandatperioden 2023-2026 
KTN/2023:9 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse Markus Sjöström (M) som ordinarie ledamot och Roger Nordén (T) som ersättare för 
nomineringar till styrelsen för Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF för mandatperioden 
2023-2026. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Två ledamöter ska utses, en ordinarie och en ersättare, för nomineringar till styrelsen för 
Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF för mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Skriftväxling med NTF 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
NTF 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
KTN/2022:688 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Medborgarförslag om hundrastgård har behandlats vid flera tillfällen. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade senast 2021-10-13 avslå medborgarförslag. Förvaltningen föreslog att medborgarförslaget 
skulle avslås eftersom förvaltningen inte anser att förvaltningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock 
föreslog förvaltningen att hundrastgårdar i normal storlek (ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, vid 
Fagerstranden och i Söråker om en eller flera föreningar bildas för skötsel av hundrastgårdarna. 
Byggnationerna är förenade med en investeringskostnad på ca 190.000 kr (2021) per hundrastgård. 
 
Fastän kultur- och tekniknämnden 2021 var positiv till initiativet om det finns föreningar som vill sköta 
hundrastgårdar, finns det för kommande år inga investeringsmedel för att bygga hundrastgårdar. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
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Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och 
Bergeforsens IP 
KTN/2022:689 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och Bergeforsens IP har 
inkommit. 
 
Våra skidspår som sköts av Timrå kommun sköts under dagtid och vi har i dagsläget ingen 
jourverksamhet för den verksamheten. Däremot så har vi låtit personalen köra en extra sväng under 
exempelvis storhelger mot övertidsersättning i den mån vår personal har möjlighet. Detta är en lösning 
som har fungerat bra inom dom ramar vi har och som vi planerar att fortsätta med. Vi har inte 
tillräckligt med personal för att kunna göra ett schema som fungerar med jourverksamhet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 61960SE



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om Kabelvägen - 
Underrättelse om samråd 
KTN/2022:682 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte ha något att erinra mot planförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Tillväxt Timrå har upprättat förslag till ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om 
Kabelvägen. Synpunkter på planförslaget ska vara Tillväxt Timrå tillhanda senast 2023-01-15. Dispens 
på inlämning har beviljats till senast 2023-01-19. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
 
Exp     /     2022 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde - Underrättelse 
om samråd 
KTN/2022:697 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte ha något att erinra mot planförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Tillväxt Timrå har upprättat förslag till ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde. 
Synpunkter på planförslaget ska vara Tillväxt Timrå tillhanda senast 2023-01-29. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
 
Exp     /     2022 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Ansökan föreningsbidrag SNOFED - "Skotersverige" som är en digital 
plattform för skoterföreningar och skoterägare 
 
Beslut 
 
Ärendet utgår. 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Delegationsbeslut 
KTN/2023:11 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapport KTN DEL §§ 358-9 
Tjänsteskrivelse 
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Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2023:15 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ansvariga för de olika verksamheterna inom kultur- och teknikförvaltningen informerade om sina 
verksamheter. 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2023:12 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förvaltningens information om förutsättningar inför verksamhetsplan och budget 2023. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2023 ska fastställas av nämnderna i februari och återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars. 
 
På sammanträdet informerar förvaltningen om och visar förslag på verksamhetsplan och budget 2023 
och hur dessa förslag kopplar till tidigare kommunfullmäktigebeslut Uppdrag budget i balans 
planperiod 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Ändring av sammanträdestid kultur- och tekniknämnden 2023 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Ändra sammanträdestiden från kl 8.00 till 13.00 för kultur- och tekniknämndens sammanträden fr o m 
augusti 2023. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Under mandatperioden 2023-2026 finns det förtroendevalda som är ordinarie ledamöter eller ersättare i 
flera olika nämnder. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och tekniknämnden har sammanträden 
samma dag och tid för nästan alla sina sammanträden under 2023.  
 
Förvaltningen anser att det inte är optimalt att flytta kultur- och tekniknämndens sammanträden till 
torsdagar eftersom justering då sker på fredagar och inlämning till KS/KF inkl efterarbete försvåras. 
Förvaltningen föreslår att kultur- och tekniknämnden flytta sina sammanträden från kl 8.00 till kl 13.00 
för redan fastställda onsdagar då justering kan ske på torsdagar. 
 
Protokollsutdrag till 
Övriga nämnder 
 
Exp     /     2023 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i 
elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att omgående informera föreningarna att elstöd kommer att kunna 
sökas. 
 

3. Uppdra till förvaltningen att upprätta en ansökningsblankett för elstöd. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 från 
potten för bidrag till särskilda insatser. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2023 
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