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Anna-Lena Fjellström, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare 
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ANSLAG / BEVIS 
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2021-01-20 
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6 § 4 Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset 
7 § 5 Medborgarförslag om att kommunen ordnar en pumptrack/skatepark/bmxbana i 

Söråker 
8 § 6 Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på 

simhallen 
9 § 7 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 

föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18 
11 § 8 Intern kontroll 
12 § 9 Normer för föreningsbidrag - revidering 
13 § 10 Anmälan till föreningsregistret - Västernorrland Kennelklubb 
14 § 11 Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
16 § 12 Delegationsbeslut 
17 § 13 Rapporter och informationsärenden 
18 § 14 Ekonomi och verksamhet 
19 § 15 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 digitalt via Zoom. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då de flesta ledamöterna deltar på distans.  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Anna-Lena Fjellström (S) utse Stig Svedin (V) och Ulf Lindholm (SD) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, torsdag 
den 21 januari 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ordförande Anna-Lena Fjellström (S) föreslår fastställande av ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid 
Medborgarhuset 
KTN/2020:684 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset. 
 
Det finns idag fem spontanidrottsplatser varav fyra finns vid skolor. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade 2020-12-03 att utföra en översyn över spontanidrottsplatserna i kommunen där man ser över  
placering och ger förslag på eventuell utökning av spontanidrottsplatser i kommunen. Förslaget ska 
återrapporteras på nämndens sammanträde i juni 2021.  
 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Förslagsställaren är inbjuden att föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Medborgarförslag om att kommunen ordnar en 
pumptrack/skatepark/bmxbana i Söråker 
KTN/2020:742 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ordnar en pumptrack/skatepark/bmxbana i 
Söråker.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen köpte härom året in utrustning för en skatepark i Söråker men den har 
inte kunnat sättas upp ännu eftersom placeringen av en ny förskola i Söråker måste bestämmas först 
samt att det behövs en detaljplan och markköp. Skateparken håller därför på att byggas vid Timrå IP, 
mellan NCC-hallen och sporthallen.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. När placeringen av skateparken har fastställts 
utifrån placering av ny förskola, detaljplan och markköp kan den tas med som förslag i  
investeringsbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg 
på simhallen 
KTN/2020:635 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera ärendet till förvaltningen för utredning för att på något sätt bevara motivet av 
väggutsmyckningen.  
 
------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på simhallen. 
 
Väggutsmyckningen på nuvarande simhall ryms inte i den nya byggnaden samt att väggutsmyckningen 
tillhör den befintliga fastigheten och ska vara kvar så länge fastigheten står kvar i sitt ursprungliga skick. 
Ytterligare ett motiv att beakta är kostnaden för att ta ner denna väggutsmyckning samt utan att skada 
dess utformning vilket torde vara oerhört riskfyllt. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Bild av väggutsmyckningen 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Anna-Lena Fjellström (S) föreslår för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för utredning för att på något sätt bevara motivet av 
väggutsmyckningen. Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsstrateg 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis 
drivs av föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18 
KTN/2020:775 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera ärendet till förvaltningen för att bjuda in Pernilla Eurenius och någon fler från den lokala 
Folketshusföreningen för att svara på frågor innan beslut om förstudien fattas. 
 
-------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kultur- 
och tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 
föreningslivet.  
 
Området Tallnäs i Timrå kommun är ett av kommunens socioekonomiskt svaga områden och 
kommunens närvaro med t ex allaktivitetshuset Pangea fyller en viktig funktion. I dagsläget finns redan 
upparbetade former för samverkan mellan kommunens verksamhet i Tallnäs och ideella aktörer som t 
ex RF-SISU.   
 
Inom ramen för detta uppdrag har det också förts en dialog med Folketshusföreningen i Timrå 
angående förutsättningarna för detta. Folkhusföreningen har visat ett intresse för att driva 
allaktivitetshuset Pangea i egen regi. Om detta ska genomföras behöver ett avtal upprättas mellan 
kommunen och Folketshusförening t ex IOP som beskriver vad som ska uppnås med 
överenskommelsen. Folketshusföreningen har inte tagit fram något förslag till ekonomisk kalkyl i 
dagsläget för detta eller något annat verksamhetsmässigt förslag.  
 
Ett sånt förslag innebär att en annan aktör ska bedriva verksamheten. Då kommer kommunen behöva 
avveckla sin verksamhet som bedrivs i Tallnäs först. Inom Timrå kommun finns det fler utpekat 
socioekonomiskt svaga områden t ex Vivsta, samt ett behov att fylla andra områden inom Timrå 
kommun med aktiviteter.  
 
Förvaltningens förslag är att under 2021 inom ramen för sin verksamhet avsätta 200 tkr för en förstudie 
för att titta på området Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget. Förstudien ska utreda på vilket 
sätt Folketshusföreningen eller annan organisation kan bidra till att skapa nya mötesplatser inom dessa 
områden samt hur dessa kan samverka. Detta skulle innebära en bredare utredning än 
kommunfullmäktiges uppdrag men ligger väl i linje med kommunens nya styrmodell och framtagna 
inriktningsmål i VP och budget för 2021. Förstudien ska också ge svar på de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska förutsättningarna för parterna. Folketshusföreningen står för projektledare för förstudien 
samt ansvarar för att förstudien genomförs under 2021. Förstudien ska kunna användas som 
beslutsunderlag för VP och budget kommande år för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2019-11-25 §186, punkt 18 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att förstudien bifalles samt att Pernilla Eurenius från 
Folketshusföreningen bjuds in för att svara på frågor. 
 
Oppositionen föreslår att Pernilla Eurenius och någon fler från den lokala Folketshusföreningen bjuds 
in för att svara på frågor innan beslut om förstudien fattas. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt oppositionens förslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Intern kontroll 
KTN/2020:396 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Överlämna uppföljningsrapporten för 2020 till kommunstyrelsen för utvärdering. 
 

2. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen. 
 

3. Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för 2021. 
 

------- 
 
Ärendet 
Föreligger kultur- och teknikförvaltningens rapport avseende resultat från uppföljning av den interna 
kontrollen för 2020 samt förslag till plan för intern kontroll 2021 utifrån gjord risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information 2020 inkl internkontrollplan 2020 
Risk- och väsentlighetsanalys 2021 
Förslag till plan för intern kontroll 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Normer för föreningsbidrag - revidering 
KTN/2020:653 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera Normer för föreningsbidrag. 
 
------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 om revidering av Normer för föreningsbidrag.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett nytt förslag till revidering av Normer för 
föreningsbidrag som innebär en förbättring både för föreningarna och kommunen själv avseende 
tydlighet och likhet när det gäller ansökningsblanketter, ansökningsdatum och utbetalningsdatum 
(ändringarna har markerats med gul färg).  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190225 §14 
Gällande normer för föreningsbidrag 
Förslag till revidering av normer för föreningsbidrag 
Vision 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Anmälan till föreningsregistret - Västernorrland Kennelklubb 
KTN/2020:774 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna att föreningen Västernorrland Kennelklubb tas med i föreningsregistret. 
 
------- 
 
Ärendet 
Västernorrland Kennelklubb har inkommit med anmälan till föreningsregistret. 
 
Förvaltningen föreslår att föreningen tas med i föreningsregistret. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan till föreningsregistret 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Västernorrland Kennelklubb 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
KTN/2020:729 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Söråkers IF bidrag med 140 tkr för tiden januari – juni 2021 som ska täcka intäkterna för 
6 månaders planhyra samt täcka de merkostnader de har för att andra föreningar bokar planen. 
Bidraget ges under förutsättning att ingen planhyra tas ut när föreningar inom Timrå kommun 
hyr planerna. 

 
2. Bevilja Ljustorps IF ett bidrag med 75 tkr för tiden januari – juni 2021. 

 
------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 2020-10-15 föreningar i kommunen, som lidit förlust med 
anledning av coronakrisen, bidrag för förlorade intäkter avseende arrangemang. 
 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 2020-12-03 ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning 
av coronakrisen enligt nedan: 

1. Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 2.000 tkr. 
2. Fördelningen av bidragen beräknas enligt befintliga avtal, timbokningar säsongen 

motsvarande 2019/2020 eller ansökt belopp från de idrottsföreningar som äger sina 
anläggningar och för en period av sex månader. 

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

 
Kultur- och teknikförvaltningen har skriftligen informerat idrottsföreningar som hyr lokaler enligt 
befintliga avtal eller genom timbokningar om att kultur- och tekniknämnden fattat beslut om ytterligare 
stöd till idrottsföreningar och som en del av detta stöd kommer föreningarna inte betala någon hyra för 
lokalen/anläggningen under perioden januari tom juni 2021. Inga fakturor kommer att skickas ut under 
den här tiden, detta sker automatiskt och ingen ytterligare ansökan behövs. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har även kontaktat idrottsföreningar med egna anläggningar, Söråkers 
IF och Ljustorps IF.  
 
Söråkers IF har en årlig intäkt från planhyror på ca 220 tkr per år. De har också en ökning av bokningar 
från konståkningsklubben och Timrå IK under dessa månader p g a restriktionerna och detta medför 
en merkostnad för deras förening på ca 500 kr per tillfälle. De har räknat att under januari inträffar det 
10 ggr. Vilket innebär 5000 kr i merkostnad för januari. Förvaltningens förslag är att Söråkers IF får ett 
bidrag med 140 tkr som ska täcka intäkterna för 6 månaders planhyra samt täcka de merkostnader de 
har för att andra föreningar bokar planen. Bidraget ges under förutsättning att ingen planhyra tas ut när 
föreningar inom Timrå kommun hyr planerna under 6 månader. 
Ljustorps IF tar inte ut någon hyra eller någon annan avgift förutom det gym de har. Gymmet har de 
stängt pga restriktionerna. De har även merkostnader för att skapa möjlighet till att fler ska aktivera sig 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

utomhus på området t ex ny belysning, eventuellt göra enklare skidspår eller möjliggöra andra 
aktiviteter. Förvaltningens förslag är att Ljustorps IF får ett bidrag med 75 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-12-03 §132 
Skrivelse om hyresfritt till föreningar med hyreskontrakt 
Skrivelse om hyresfritt till föreningar med timbokning  
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Oppositionen föreslår ett tillägg att det ska stå att bidraget gäller för tiden januari – juni 2021. Övriga 
ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Söråkers IF 
Ljustorps IF 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Delegationsbeslut 
KTN/2020:756 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
------- 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapporter KTN DEL Avf §§ 141-146 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 380-402 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2020:757 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokollsutdrag KF 201130 §184 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021. 
 

2.  Protokollsutdrag KF 201130 §186 Ombudgetering av medel , avtal Samhall. 
 

3. Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner samt för kommunenen 
och dess distrikt under 2020 kvartal 3. 
 

4. Protokoll MBL § 19 2020-12-02. 
 

5. Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på väg 690, Timrå kommun. 
 

6. Återrapport beviljat föreningsbidrag Söråkers IF - Harv till konstgräsplan. 
 

7. Protokollsutdrag KS 201222 §417 Försäljning av del av Norrberge 1:60. 
 

8. Protokollsutdrag KS 201222 §421 Handlingsplan för budget i balans - avslut och uppdrag ny 
lägesbeskrivning. 
 

9. Protokollsutdrag KS 201222 §423 Uppdrag om VA-plan. 
 

10. Protokollsutdrag SN 201215 §176 Nära Vård. 
 

11. Magnus Karlsson, tf verksamhetschef fastighet, presenterar sig muntligt. 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Ekonomi och verksamhet 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
 
------- 
 
Ärendet 
Controller Ann Fahlroth och förvaltningschef Jan Eriksson informerar muntligt om det preliminära 
resultatet för 2020. 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-01-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Övriga frågor 
 
 
Inga övriga frågor framkom. 
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