
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Plåtslagarvägen 17 08:00-12:00 

Beslutande Gunnar Grönberg (S)  
Anna-Lena Fjellström (S) deltar via Zoom 
Christian Eriksson (S) tjg för Johan Engström Lockner (S) deltar 
via Zoom 
Marie Lodin (S) deltar via Zoom 
Cecilia Edholm (S) deltar via Zoom 
Stig Svedin (V) 
Arne Perming (L) tjg för Peter Granåsen (L) deltar via Zoom 
David Forslund (T) deltar via Zoom 
Ulf Lindholm (SD) deltar via Zoom 
Markus Sjöström (M) deltar via Zoom 
Lillian Lagergren Johansson (C) deltar via Zoom 

Övriga närvarande Christer Brodén (S) deltar via Zoom 
Leif Söderberg (S) deltar via Zoom 
Eduardo Villanueva Pinto (V) deltar via Zoom 
Roger Nordén (T) deltar via Zoom 
Oskar Andersson (M) deltar via Zoom 
Åsa Eriksson (C) deltar via Zoom 
Peter Granåsen (L) kl 8-10.45 (föredragningar) deltar via Zoom 
Lena Tengerström, Kommunal (föredragningar §19 och §33 p 7) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Staffan Abramsson, fastighetsstrateg 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Cecilia Edholm och Markus Sjöström 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 4 mars 2021 

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Cecilia Edholm, justerare Markus Sjöström, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Anslaget uppsatt den 
2021-03-04 

Anslaget nedtas den 
2021-03-27 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§16-§35

……………………………………………………………….. 
Kristina Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 § 16 Mötets former och genomförande 
4 § 17 Utse justerare 
5 § 18 Fastställande av ärendelista 
6 § 19 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 

föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18 
10 § 20 Matavfallsinsamling - delrapportering 
12 § 21 Revisionsrapport "Grundläggande granskning" 
14 § 22 Detaljplan för ny brandstation, del av Vivsta 13:19 
15 § 23 Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, 

vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2021-2028 
17 § 24 Översyn av spontanidrottsplatser 
18 § 25 Förstudie över utegym 
19 § 26 Investeringar 2021 - Fördelning av potter 
20 § 27 Motion från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)  

Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena 
21 § 28 Lägenhetsarrende Böle 1:156 
22 § 29 Anmälan till föreningsregistret- Tallnäs United IF 
23 § 30 Ansökan föreningsbidrag Sundsvalls Orienteringsklubb - Hittaut 2021 
24 § 31 Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
25 § 32 Delegationsbeslut 
26 § 33 Rapporter och informationsärenden 
27 § 34 Ekonomi och verksamhet 
28 § 35 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 16
Mötets former och genomförande

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 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 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 17
Utse justerare

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Cecilia Edholm (S) och Markus Sjöström (M) 
att justera dagens protokoll. Justering sker på Plåtslagarvägen 17, torsdag 4 mars 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 18
Fastställa ärendelista

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Fastställa ärendelistan för sammanträdet med anmälan av fråga till Övriga frågor. 

--------- 

Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan. 
David Forslund anmäler en fråga avseende skenande kostnader för badhuset under punkten Övriga 
frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 19
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: 

1. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att under 2021 starta en förstudie tillsammans med
Folketshusföreningen i Timrå. Förstudien ska utreda förutsättningar för nya mötesplatser som
exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget. Folketshusföreningen
Timrå ansvarar för att genomföra förstudien.

2. Omfördela 200 tkr inom kultur- och tekniknämnden nämndens budgetram för 2021 för att
finansiera förstudien med. Avstämning ska ske när hälften av pengarna, 100 tkr, har
upparbetats.

--------- 

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.  

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20 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. 

Pernilla Eurenius från Folkets Hus och Parker och André Sevä Nordvold från Timrå 
Folketshusförening informerade om deras verksamhet och svarade på frågor. 

Lena Tengerström från Kommunal deltog i föredragningarna och lämnade sina synpunkter på 
uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 §186, punkt 18 
Protokollsutdrag KTN 210120 §7  
Verksamhetsplan Aktivitetshuset Pangea 2021 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lilian Lagergren-Johansson (C) föreslår för Centern, Liberalerna, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna att Timrå Folketshusförening beviljas 50 tkr för förstudie av föreningsdrift av 
allaktivitetshuset Pangea samt att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om fler föreningar är 
intresserade av förstudie av föreningsdrift av allaktivitetshuset Pangea. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

David Forslund (T) föreslår för Timråpartiet att Timrå Folketshusförening ska lägga lika mycket 
själva som föreningen får för förstudien av kommunen. David Forslund drar tillbaka sitt förslag 
efter att ha hört Gunnar Grönbergs förslag. 

Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att under punkt 
1, mening 2 lägga till orden ”som exempel” så meningen blir ”Förstudien ska utreda förutsättningar för 
nya mötesplatser som exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget” samt 
under punkt 2 lägga till ”Avstämning ska ske när hälften av pengarna, 100 tkr, har upparbetats”. 

Ordförande ställde Centerns, Liberalernas, Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag mot 
Timråpartiets förslag under proposition avslag–bifall och konstaterade att Centerns, Liberalernas, 
Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag vunnit. 

Ordförande ställde därefter Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag mot  
Centerns, Liberalernas, Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag under proposition avslag-bifall 
och konstaterade att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag vunnit. 

Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Folketshusföreningen 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 



Kristina Olofsson 

Från: 

Skickat: 

Åsa Eriksson <asaJallvik@hotmail.com> 
den 3 mars 2021 11:27 

Till: Kristina Olofsson 
Ämne: Fwd: Yrkande punkt 4 

Skickat från min iPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Åsa Eriksson <asa.jallvik@hotmail.com> 
Datum: 3 mars 2021 11:14:52 CET 
Till: Lilian <lilian.lagergren@krigsbygard.se> 
Ämne: Yrkande punkt 4 

Yrkande: 

- att Timrå Folkets hus-förening beviljas 50 000 kr för förstudie föreningsdrift av
allaktivitetshuset Pangea
- att förvaltningen får i uppdrag att undersöka fler föreningar att göra förstudie föreningsdrift
av allaktivitetshuset Pangea

Skickat från min iPhone 



Kristina Olofsson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

David Forslund <eslexyo@gmail.com> 

den 3 mars 2021 11:32 

Kristina Olofsson 

Till äggsyrkande 

Tilläggsyrkande, att folketshusföreningen ska lägga lika mycket själva som föreningen får för 
förstudien av kommunen. 

Med vänlig hälsning, David Forslund 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 20
Matavfallsinsamling - delrapportering
KTN/2020:477 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna delrapportering av ärendet matavfallsinsamling. 

--------- 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-06-17 föreslå kommunfullmäktige besluta att påbörja 
matavfallsinsamling från 2022 samt att uppdra till förvaltningen att ansöka om dispens enligt 
avfallsförordningens § 15 C. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 påbörja förberedelserna för att under planperioden kunna 
införa matavfallsinsamling, ifråga om insamling och hantering av det insamlade matavfallet ska 
samordning och samverkan med övriga kommuner i länet eftersträvas samt att återrapportering ska ske 
till kommunstyrelsen i mars 2021. 

Kultur- och teknikförvaltningen lämnar nedanstående delrapportering av ärendet. 

Samverkansavtal för att främja nyttan med cirkulär ekonomi 
För att kunna säkra behandling av insamlat matavfall inom regionen pågår ett arbete med att upprätta 
ett samverkansavtal inom avfallsområdet mellan länets alla fem kommuner. Bakgrund är att 
kommunerna i Västernorrland sedan 2010 har haft ett samarbete i ett specifikt avfallsprojekt ”Y-
renhållare” med kontinuerligt informationsutbyte och samverkan kring avfallsfrågor. Syftet med detta 
nya samverkansavtal är att parterna ska utveckla arbetet kring samverkan inom avfallsområdet och 
cirkulär ekonomi. Timrå, Kramfors, Sollefteå och Ånge representeras av den förvaltning inom 
kommunen som ansvarar för kommunalt avfall. Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik representeras 
av deras kommunala bolag med motsvarande funktion.  

Samverkan regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 2017-01-01. 
Samverkansavtal regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling mellan 
upphandlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter (exempelvis kommuner) ska 
kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om upphandlingen reglerar ett samarbete rörande 
offentliga tjänster som strävar till att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett 
allmänintresse.  

Som steg ett kommer ett övergripande samverkansavtal upprättas som antas av kultur- och 
tekniknämnden. Avtalsförslag är upprättat och ute på remiss hos kommunerna. Målsättningen är att ta 
ett beslut om detta under 2021. Under detta avtal kan respektive part därefter teckna olika specifika 
avtal, t ex gällande mottagning av matavfall. Under detta avtal kan respektive parter därefter teckna 
olika specifika avtal. Mottagning av matavfall kommer att bli det första. Därefter finns möjlighet att 
fortsätta inom andra områden som t ex slamhantering, hitta gemensam avsättning av returpapper, 
informationsinsatser m.m. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Hemab i Härnösand har påbörjat slutprojektering för sin utbyggnad av sin biogasanläggning. Genom 
denna utbyggnad och samverkansavtal kan kommunerna i länet gemensamt ta ansvar för en långsiktig 
och miljövänlig hantering av matavfall. Utbyggnaden innebär att de har möjlighet att ta emot en större 
mängd matavfall än tidigare. 

Förvaltningen utreder fortsatt hur de övriga avfallsslagen kommunen har och kommer att ansvara för, 
ska samlas in på bästa möjliga sätt. Här finns det en pågående översyn på Sverige-nivå hur t ex 
förpackningar ska hanteras och av vem. Miljödepartementet har under 2021 tillsatt en utredning som 
ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser 
om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som  ska utredas är om kommunerna 
ska organisera insamlingen.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200617 §66 
Protokollsutdrag KF 200928 §144 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21
Revisionsrapport "Grundläggande granskning"
KTN/2020:527 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Godkänna svar på revisionsrapporten. 

--------- 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 23 april 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 

Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt 
revisionens rekommendationer: 

Nämnden säkerställer styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1 
Kultur- och tekniknämndens mål om ledtider avseende servicedeklarationer följer servicedeklarationer 
styrs mot KF mål 3.1. Vi har analyserat delar av de ansökningar om grävtillstånd och parkeringstillstånd 
som har inkommit och beroende på grävtillståndens komplexitet har inte ledtiden kunnat hållas. Vår 
bedömning beror inte på en otydlig process eller blanketter utan att den som lämnar in inte har rätt 
uppgifter. 

Nämnden säkerställer att avvikelser även mot investeringsbudgeten kommenteras och 
analyseras, se avsnitt 4.2 
Synpunkterna gällande avvikelserapportering avseende investeringsbudgeten kommer att genomarbetas 
i samband med införande av ny styrmodell och dess uppföljning av verksamhetsplan och budget. 

Nämnden säkerställer att de löpande får ta del av uppföljning av internkontroll i enlighet med 
internkontrollplanen, se avsnitt 4.3 
Fem av åtta kontrollmoment rapporterades till nämnden i juni 2020. Två av dessa hade inte 
rapporterats eftersom det inte fanns något att kontrollera vid tillfället. Det borde ha rapporterats att det 
inte fanns något att kontrollera men det rapporterades till nämnden i september istället. Det tredje 
kontrollmomentet har ännu inte kunnat rapporteras eftersom det inte har varit ett normalt år pga covid 
-19 och löneutbetalningarna inte har skett förrän vid årsskiftet. Detta kontrollmoment kommer att
rapporteras i mars 2021.

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 



Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 22
Detaljplan för ny brandstation, del av Vivsta 13:19 - Underrättelse om 
samråd
KTN/2021:65 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Inte ha något att erinra mot detaljplaneförslaget. 

--------- 

Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till detaljplan för ny brandstation på del av Vivsta 13:19. 
Synpunkter på planförslaget ska vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast 8 mars 2021. 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte ha något att erinra mot detaljplaneförslaget. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 

Exp     /     2021 



Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 23
Underhållsplan gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken, 
utbytesplan för maskiner
KTN/2021:55 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Anta upprättat förslag till underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, 
vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2021-2028. 

--------- 

Ärendet 
En inventering av eftersatt underhåll på Timrå kommuns gator och vägar utfördes av ett konsultföretag 
under 2013. Kommunrevisionen efterfrågade i sin rapport 2014-06-04 en underhållsplan för Timrå 
kommuns gator och vägar. Förvaltningen upprättade 2015 förslag till underhållsplaner för Timrå 
kommuns gator och vägar samt konstbyggnader som antogs av kultur- och tekniknämnden. 
Underhållsplanen kompletterades 2017 med vägräcken samt utbytesplan för maskiner. 
Underhållsplanen ska revideras årligen. 

Kommunen har idag ett eftersatt underhåll på kommunens gator, konstbyggnader, vägräcken och 
maskiner. Med konstbyggnader menas huvudsakligen broar. Extra insatser behöver göras under flera år 
för att komma till rätta med det eftersatta underhållet. För att möjliggöra detta behövs extra medel 
under dessa år. Under sju år behövs det 4 Mkr i extra medel för kommunens gator. Under sju år behövs 
det totalt 14 Mkr i extra medel på konstbyggnaderna för att komma till rätta med det eftersatta 
underhållet. Om inga extra insatser görs kommer det eftersatta underhållet att öka och fördyras 
avsevärt. Till sist blir situationen ohållbar. Samtidigt handlar det också om att inte skjuta dessa 
underhållsskulder till framtida generationer. Under 2019 nedprioriterades asfaltering pga. besparingar. 

Underhållsplan gator och vägar  
Under 2020 gjordes vägombyggnader utifrån planen. Det var Skyttbergsvägen, Torsgatan, Drevvägen 
och Jägarstigen. Inför 2020 låg det beräknade eftersläpande underhållet på ca 22 Mkr för gator och  
2, 92 Mkr för gång- och cykelvägar. Anledningen varför det eftersatta underhållet inte minskar är 
nedprioriteringen av beläggningsåtgärder pga. besparingar 2019. Inför 2020 ligger fokus på delar av 
Centralgatan och delar av Rosengatan i Timrådalen. Huvudsakligen är det lokalgator som är eftersatta. 
Åtgärder som krävs när det gått över gränsen för vad som går att åtgärda med enbart ny asfalt är 
mestadels avvattningslösningar. Vissa områden har stora problem med både tjälfarligt material och 
avvattning. Rena bärighetsproblem har också iakttagits. Med dagens budget kommer underhållsskulden 
öka med ca 600 kkr för gator per år och GC med 40kkr per år. Ökade anslag skulle hjälpa till med att 
komma ikapp med det eftersläpande underhållet och hålla gatunätet i acceptabelt skick. Förslaget är en 
flerårsplan över sju år med områdesfokus, bilaga 1. Under dessa behövs 4 Mkr i extra medel för att 
kunna genomföra planen. Förslaget innebär denna turordning gällande områdesfokus: 

1. Vävland – Laggarberg (2016-2017)
2. Sörberge (2018-2019)
3. Timrå (2020)
4. Söråker (2021)
5. Stavreviken – Bergeforsen (2022)
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Underhållsplan för konstbyggnader 
Inför 2020 låg det eftersläpande underhållet på ca 10 Mkr för konstbyggnader. Det efter-släpande 
underhållet har räknats upp med 800 tkr. Det grundar sig på konsultens bedömning att kommunen bör 
lägga ca 1-1,5 % av broarnas beräknade taxeringsvärde på 80 Mkr. Under 2018 har broarbete utföras på 
bro 22-795-1 efter Berglundavägen. Under 2019 kommer utredningsarbeten utföras för bro 22-963 
beträffande bärighet, eventuellt kommer underhålls-planen att behöva justeras efter det. Utredningen 
för bro 22-963 visar på visar på undermålig bärighet. Vikten behöver begränsas till max totalvikt 3,5 
ton. Särskild inspektion behöver utföras årligen. Om tung trafik ska tillåtas behöver bron bytas ut 
alternativt bygga en ny bro. Prioritet under 2020 är att få till en lösning för åtgärd för bro 22-963.  
Förslag till åtgärdsplan är en flerårsplan, bilaga 2. 

Underhållsplan vägräcken 
Inför 2018 låg underhållsskulden på ca 1 Mkr för vägräcken. Det grundar sig på den inventering som 
gjorts, bilaga 3. Under 2020 ska en del investeras i vägräcken enligt beslut investeringspott. Med den 
investeringstakten skulle det ta ca 4-5 år att arbeta undan underhållsskulden för vägräcken.  

Utbytesplan maskiner 
Under 2019 har ny väghyvel att levererats. Under 2020 är förslaget att byta ut traktorgrävaren maskiner. 
Investering enligt utbytesplanen, bilaga 4.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förslag Underhållsplan Gator  
Bilaga 2 Förslag Underhållsplan Konstbyggnader 
Bilaga 3 Förslag Underhållsplan för vägräcken  
Bilaga 4 Förslag Utbytesplan maskiner 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 



Protokoll 
17 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 24
Översyn av spontanidrottsplatser
KTN/2020:699 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag till utökning, placering och prioriteringsordning för 
spontanidrottsplatser i kommunen. 

--------- 

Ärendet 
Flera medborgarförslag har inkommit om uppförande av spontanidrottsplatser i kommunen. Kultur- 
och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 uppdra till förvaltningen att se över placering och ge förslag 
på eventuell utökning av spontanidrottsplatser i kommunen samt återrapportera förslaget på nämndens 
sammanträde i juni 2021. Förvaltningen har utfört uppdraget och återrapporterar följande: 

I dagsläget finns fem spontanidrottsplatser varav fyra är placerade vid skolorna Söråker, Bergeforsen, 
Böle och Mariedal. Den femte finns i Tallnäs centrum och sköts av AB Timråbo. 

Förvaltningen föreslår att det ska finnas spontanidrottsplatser vid alla låg- och mellanstadieskolor samt 
vid andra strategiska områden i kommunen. Det innebär kommande placeringar vid skolorna i 
Ljustorp, Fagervik och Laggarberg. Förvaltningen föreslår även en spontanidrottsplats vid 
Medborgarhuset i Timrådalen då det är en lämplig placering i ett stort upptagningsområde. 
Förvaltningen föreslår prioriteringsordningen Laggarberg, Ljustorp, Timrådalen och Fagervik. 
Respektive spontanidrottsplats kostar ca 730.000 kr inkl. markarbeten. Detta innebär att det krävs totalt 
ca 2.920 tkr av investeringsmedel för att genomföra föreslagen plan.  

Förvaltningen föreslår byggnation av spontanidrottsplats vid Laggarbergs skola 2021. Förslaget 
behandlas på sammanträdet 2021-03-03 i ärendet Investeringar 2021 – Fördelning av potter. För att 
genomföra resterande plan förslår förvaltningen att använda kultur- och tekniknämndens pott för 
investering kommande år genom separata beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 201203 §123 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
Controller 

Exp     /     2021 



Protokoll 
18 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 25
Förstudie över utegym - revidering
KTN/2016:348 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag till utökning, placering och prioriteringsordning för utegym i 
kommunen. 

--------- 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15: 

1. Uppdra till förvaltningen att bygga utegym vid Timrå IP enligt befintlig förstudie.
Finansieringen av åtgärden görs genom separat beslut i investeringspotten för 2021.

2. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på revidering av förstudie över utegym.
3. Återrapportera förslag på revidering på nämndens sammanträde i juni 2021.

Från den ursprungliga förstudien har utegym byggts vid Bergeforsens IP, Tallnäs, Söråkers IP och 
Ljustorps IP samt att utegym kommer att byggas vid Timrå IP under 2021. Det som kvarstår från 
förstudien därefter är utegym vid Vivstavarvs båtklubb. Placeringen av utegym vid Vivstavarvs båtklubb 
ses över eftersom kommunen inte äger marken där. Förslag har inkommit på att utegym bör placeras 
vid Fagerstranden men där kan det vara problem att bygga eftersom det är ett saneringsområde. 
Samtidigt har förslag inkommit om att bygga utegym i Vivsta-området.  

Förvaltningen föreslår att utegym byggs vid Fagerstranden (där det tillåts efter marksaneringen), 
Framnäs (i närheten av Framnäskajen) samt Laggarbergs skola. Förvaltningen föreslår  
prioriteringsordningen Fagerstranden, Framnäs och Laggarbergs skola. Respektive utegym kostar ca 
300 kr inkl. markarbeten. Detta innebär att det krävs totalt ca 900 tkr av investeringsmedel för att 
genomföra föreslagen plan. 

Förvaltningen föreslår byggnation av utegym vid Fagerstranden 2021 förutom det utegym som redan 
beslutats ska byggas vid Timrå IP 2021. Förslaget behandlas på sammanträdet 2021-03-03 i ärendet 
Investeringar 2021 – Fördelning av potter. För att genomföra resterande plan förslår förvaltningen att 
använda kultur- och tekniknämndens pott för investering kommande år genom separata beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 201015 §103 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
Controller 
Exp     /     2021 



Protokoll 
19 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 26
Investeringar 2021 - Fördelning av potter
KTN/2020:728 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

1. Använda ytterligare 1.530 tkr av 34.000 tkr från potten för investeringar till investeringsplan år
2021 för verksamheten Utemiljö.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovan nämnda investering.

3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021.

--------- 

Ärendet 

I investeringsbudgeten för år 2021 har kultur- och tekniknämnden tilldelats investeringspott på totalt 34 
miljoner kronor. Denna summa ska användas för arbetet med bland annat det eftersatta underhållet 
inom verksamheterna fastighet och utemiljö. Denna planering ligger till grund för fördelningen. Detta 
innebär att förändringar kan göras av verksamheterna inom respektive område. Utfallet av 
investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021.   

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 fördela 20.000 tkr för fastighet, 8.530 tkr för utemiljö 
och 100 tkr för kultur och fritid. Detta innebär att 28.630 tkr av 34.000 tkr har fördelats. Kvar att 
fördela finns 5.370 tkr utöver utegymmet vid Timrå IP som redan är beslutat och medel är avsatta. 

Kultur- och teknikförvaltningen har till nämndens sammanträde 2021-03-03 återrapporterat ärendena 
Översyn av spontanidrottsplatser samt Förstudie över utegym – revidering. I dessa ärenden föreslår 
förvaltningen byggnationer av en spontanidrottsplats vid Laggarbergs skola och ett utegym vid 
Fagerstranden under 2021 och dessa förslag har tagits med i detta ärende. Förvaltningen föreslår även 
byggnation av några extra stationer (military fitness–bana) som ersättning/komplettering till 
teknikslingan vid Timrå IP och Tarzanstigen vid Bergeforsens IP.  

Förvaltningens förslag på ytterligare fördelning 2021: 
Spontanidrottsplats Laggarbergs skola ca 730 000 kr 
Utegym Fagerstranden ca 300.000 kr 
Två mindre military fitness-banor à ca 250 000 kr var vid Timrå IP och Bergeforsens IP. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 201203 §126 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Controller 
Verksamhetschef utemiljö 

Exp     /     2021 



Protokoll 
20 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 27
Motion från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) - 
Laggarbergsskolan behöver få en multisportarena
KTN/2021:45 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

--------- 

Ärendet 
Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) föreslår i motion att kommunen skyndsamt påbörjar 
projektering och byggnation av en ny Multisportarena vid Laggarbergsskolan. Kommunfullmäktige har 
remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 

Förvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt bilaga och föreslår att motionen bifalles under förutsättning 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag i ärendet Översyn av spontanidrottsplatser. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 210125 §12 
Motion 
Yttrande 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 

Exp     /     2021 



Protokoll 
21 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 28
Lägenhetsarrende Böle 1:156
KTN/2021:54 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Godkänna avtal om lägenhetsarrende avseende äventyrsgolfbana på del av Böle 1:156. 

--------- 

Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till avtal om lägenhetsarrende avseende 
äventyrsgolfbana på del av Böle 1:156. 

Beslutsunderlag 
Avtal om lägenhetsarrende 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Arrendator 

Exp     /     2021 



Protokoll 
22 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 29
Anmälan till föreningsregistret - Tallnäs United IF
KTN/2021:63 

Beslut 
Kultur och tekniknämnden beslutar: 

Godkänna att föreningen Tallnäs United If tas med i föreningsregistret 

--------- 

Ärendet 
Föreningen Tallnäs United IF har inkommit med en anmälan till föreningsregistret. 

Förvaltningen föreslår att föreningen tas med i föreningsregistret 

Beslutsunderlag 
Anmälan till föreningsregistret 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kultur och fritidssamordnare 
Administratör fastighet 

Exp     /     2021 



Protokoll 
23 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 30
Ansökan föreningsbidrag Sundsvalls Orienteringsklubb - Hittaut 2021
KTN/2021:53 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

1. Bevilja Sundsvalls Orienteringsklubb bidrag med 20.000 kr för projektet Hittaut 2021.

2. Föreningen ska återrapportera till kultur- och teknikförvaltningen när åtgärderna är utförda.

--------- 

Ärendet 
Sundsvalls Orienteringsklubb samarbetar med Timrå SOK och har inkommit med ansökan om bidrag 
för Hittaut 2021. 

Beslutsunderlag 
Ansökan  
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Sundsvalls OK 
Controller 

Exp     /     2021 



Protokoll 
24 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 31
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen
KTN/2020:729 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Bevilja Korpen Timrå bidrag med 17000 kr. 

--------- 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 bevilja ytterligare stöd med anledning av 
coronakrisen till idrottsföreningar genom att föreningar som hyr lokaler enligt befintliga avtal eller 
genom timbokningar ej behöver betala hyra under perioden januari tom juni 2021.  
Kultur- och tekniknämnden beslutade även 2021-01-20 bevilja föreningar med egna anläggningar, 
Söråkers IF och Ljustorps IF, bidrag. 

Korpen Timrå har inkommit med ansökan om möjligheten att få bidrag då de äger sin anläggning och 
bedriver idrottsverksamhet. Förvaltningen föreslår att de får hälften av den årliga intäkten för spinning 
verksamheten och hyresintäkter eftersom det motsvarar ett bidrag för 6 månader. Den årliga intäkten 
för spinning verksamheten och hyresintäkter är 33849 kr enligt deras ansökan. Förvaltningen föreslår 
att de beviljas ett bidrag på 17000 kr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 201203 §132 
Protokollsutdrag KTN 210120 §11 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Korpen Timrå  
Controller 

Exp     /     2021 



Protokoll 
25 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32
Delegationsbeslut
KTN/2021:32 

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 §§ 1-6 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 1-35 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2021 



Protokoll 
26 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 33
Rapporter och informationsärenden
KTN/2021:33 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 

--------- 

Ärendet 

1. Tynderö IK -Återrapportering av beviljat föreningsbidrag del 2 - Bensin och reparation av
skotrar.

2. Protokoll MBL §19 210129.

3. Protokoll Samverkan 210129.

4. Protokollsutdrag KF 210125 §10 Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186,
punkt 12.

5. Protokollsutdrag KS 210202 §43 Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och
samordning enligt styrmodell.

6. Driftavtal Timrå Isstadion – förlängning.

7. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om problem med miljön på en kommunal
verksamhet för ungdomar samt vidtagna åtgärder.



Protokoll 
27 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34
Ekonomi och verksamhet
KTN/2021:34 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 

--------- 

Ärendet 
Föreligger verksamhetsberättelse 2020, kompletteringsbudget 2021 samt planeringsdirektiv för 
verksamhetsplan och budget 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 
Kompletteringsbudget 2021 
Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomi och verksamhet (muntligt på sammanträdet) 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 

Exp     /     2021 



Protokoll 
28 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-03-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 35
Övriga frågor

Kostnader för badhusbygget 

David Forslund (T) har hört att kostnaderna för badhusbygget har skenat iväg och undrar varför 
kultur- och teknikförvaltningen har hyrt externa lokaler för personalen som jobbar med 
investeringsprojekten. 

Förvaltningschef Jan Eriksson svarar att kultur- och teknikförvaltningen har hyrt externa lokaler för 
personal som jobbar med investeringsprojekten. Bedömning var att vi inom kommunen inte hade dessa 
ytor samt att vi i dagsläget inte får plats på med all personal på Plåtslagarvägen 17. Efter detta så har 
förvaltningen två kontor till förfogande på Plåtslagarvägen som kommer att användas för personal från 
DinTur samt för personal internt på kommunen t.ex. egen personal som inte har en fast arbetsplats. 
Förvaltningschefen förtydligar att förvaltningen jobbar med fler stora projekt som t.ex. Brandstationen, 
kommande förskolor samt en investeringspott för bl.a. eftersatt underhåll. 
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