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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och tekniknämnden

2021-04-21

Plats och tid

Plåtslagarvägen 17 08:00-12:00

Beslutande

Gunnar Grönberg (S)
Anna-Lena Fjellström (S) deltar via Zoom
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
Mats Wallin (SD)
Markus Sjöström (M) deltar via Zoom
Åsa Eriksson (C) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C)
deltar via Zoom

Övriga närvarande

Peter Granåsen (L) deltar via Zoom kl 8-11 (föredragningar)
Christer Brodén (S) deltar via Zoom
Leif Söderberg (S) deltar via Zoom
Eduardo Villanueva Pinto (V) deltar via Zoom
Martin Andersson (SD) deltar via Zoom
Jan Eriksson, förvaltningschef
Ann Fahlroth, controller deltar via Zoom
Kristina Olofsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna-Lena Fjellström och Åsa Eriksson

Justeringens plats och tid

Plåtslagarvägen 17 den 22 april 2021

Underskrifter

…………………………………………………….
Gunnar Grönberg, ordförande

…………………………………………………………...
Kristina Olofsson, sekreterare

…………………………………………………….
Anna-Lena Fjellström, justerare

…………………………………………………………..
Åsa Eriksson, justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla.
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2021-04-21
2021-04-22
2021-05-14
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Paragrafer
§36-§60
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Kristina Olofsson, sekreterare
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Mötets former och genomförande
Utse justerare
Fastställa ärendelista
Medborgarförslag om säker skolväg för barnen i Fagervik
Utredning vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en bra
event- och konsertarena, återrapport KF 2019-11-25 §186, §373, punkt 20
Ändring av detaljplan för Ny villabebyggelse i Söråker intill Sörviksgatan
Lokalresursplan – återrapportering av kultur- och teknikförvaltningens arbete
Matsal Mariedalsskolan
Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall
Ny avfallstaxa 2021-07-01
Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF - Årensning
Ansökan föreningsbidrag Ljustorps Bygdegård – Fasadmålning samt
installation av rökdetektorer
Ansökan föreningsbidrag Hässjö Hembygdsförening – Komplementbyggnad
Båtsmanstorpet
Ansökan föreningsbidrag Åstö Fiskarmuseinämnd – Renovering av landgång
(brygga)
Ansökan föreningsbidrag Timrå Discgolf Klubb – Färdigställande av banor
Ansökan föreningsbidrag Timrå Kustvandring – Uppstart av föreningen,
materialinköp
Ansökan föreningsbidrag Timrå Golfklubb – Automatisering av
övningsområdet, golfrobot
Ansökan föreningsbidrag Västernorrlands Kennelklubb – Hyresbidrag med
anledning av coronakrisen
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen juliseptember 2021
Investeringar 2021 – Fördelning av potter
Delegationsbeslut
Rapporter och informationsärenden
Ekonomi och verksamhet
Valärende – Fyllnadsval efter Ulf Lindholm (SD) – Kommunförbundet
Västernorrlands kultur- och fritidspresidium
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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2021-04-21

§ 36

Mötets former och genomförande
Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-04-21 digitalt via Zoom.
---------Ärendet
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då de flesta ledamöterna deltar på distans.
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2021-04-21

§ 37

Utse justerare
Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Anna-Lena Fjellström (S) och Åsa Eriksson
(C) att justera dagens protokoll. Justering sker på Plåtslagarvägen 17, torsdag 22 april 2021.
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2021-04-21

§ 38

Fastställa ärendelista
Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Fastställa ärendelistan för sammanträdet med utgående ärende Ansökan föreningsbidrag
Kennelklubben Västernorrland - hyresbidrag med anledning av coronakrisen samt tillkommande ärende
Fyllnadsval efter Ulf Lindholm (SD) - Kommunförbundet Västernorrlands kultur- och fritidspresidium.
--------Ärendet
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med utgående ärende Ansökan
föreningsbidrag Kennelklubben Västernorrland - hyresbidrag med anledning av coronakrisen samt
tillkommande ärende Fyllnadsval efter Ulf Lindholm (SD) - Kommunförbundet Västernorrlands
kultur- och fritidspresidium.
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§ 39

Medborgarförslag om säker skolväg för barnen i Fagervik

KTN/2021:15

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Återremittera ärendet för ytterligare handläggning.
---------Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om säker skolväg för barnen i Fagervik.
Gång- och cykelväg längs med Egnahemsvägen har setts över tidigare utan att man sett någon lösning.
Det finns inte utrymme att bygga en gång- och cykelväg längs sträckan med tanke på befintlig
bebyggelse. Egnahemsvägen är för övrigt hastighetsbegränsad till 30 km/h och försedd med
hastighetsdämpande åtgärder.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslagsställaren föredrar sitt ärende digitalt via Zoom.
Ärendets handläggning i sammanträdet
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att ärendet
återremitteras för vidare handläggning.
David Forslund (T) föreslår för Timråpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och
Centern att ärendet återremitteras för att utreda och göra tidigare åtgärder för Egnahemsvägen på
grund av att det kommit in ett medborgarförslag och en namninsamling, dels för att detta har varit ett
problem i många år och att allmänheten har engagerat sig för att förändra trafiksäkerheten för barnens
skull. Dels finns möjlighet att bygga fler vägbulor och göra en bygdeväg av Egnahemsvägen. Vi ser
fram emot en handlingsplan för gång- och cykelväg i hela kommunen.
Kultur- och tekniknämnden beslutar återremittera ärendet för ytterligare handläggning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Förslagsställare
Verksamhetschef utemiljö
Exp

/

2021
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§ 40

Utredning vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en
bra event- och konsertarena , återrapport KF 2019-11-25 §186, §373,
punkt 20
KTN/2021:203

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna återrapport och
utredningsinsatser.
--------Ärende
I KF 2019-11-25 § 186, 373 punkt 20 gav kommunfullmäktige kultur- och tekniknämnden i uppdrag att
utreda vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en bra event- och konsertarena.
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit hjälp av en extern resurs som utrett förutsättningarna för
detta. Bedömningen är att ytterligare investeringar kan vara svårt att kapitalisera, då uthyrningstillfällena
är relativt få och varje uthyrningstillfälle kräver stora arbetsinsatser för iordningställandet. Den externa
utredningen pekar på att ett antal insatsområden. Utgå ifrån att se hela arenaområdet som en samlad
resurs. Utredningen föreslår att ett arbete påbörjas med att samordna befintliga verksamheter och
synliggöra det som finns. Följande aktiviteter föreslås:
• Förbättra informationen i området med orienteringstavlor och hänvisningsskyltar. Öka
tillgängligheten genom att informera om svårighetsgrader t ex skidspår och rätt teknik för utrustningen
t ex utegym och hinderbanor.
• Komplettera med markerade promenadstråk, lekplats och utegym/hinderbana.
• Samla aktörer med intresse för utveckling av området. Inspirera dem till ökat samarbete och
kompletterande aktiviteter t ex gemensam marknadsföring och information om vad som finns att göra
den här kvällen/veckan. Initiera skolprojekt t ex utveckla mobilapplikationer som stimulerar fysiskt
utmanande tävlingar i området.
• Utred möjligheten att samordna och paketera aktiviteter och campingboende vid Vivstavarvstjärn
och/eller Bergeforsens camping.
• Identifiera möjliga kommersiella aktörer och utred förutsättningar för byggrätt för hotell, lokaler för
idrotts- och hälsobranschen, kommersiellt gym osv.
• Badhuset står klart hösten 2022. I anläggningen kommer det att finnas 25 m bassäng, familjebad för
de yngre barnen samt två multibassänger med höj/sänkbar botten. Det kommer också att finnas en
relaxdel med bubbelbad och bastu. Det kommer också att finnas plats för gym. Där kommer det att
finnas ett mindre kafé, som komplement till restaurangen på NHC arena. Badhuset kommer att ha
generösa öppettider, och receptionen kan mycket väl vara det informationscenter som saknas, med
nyckelutlämning och knutpunkt för ett samlat områdesvaktmästeri.
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• Döp området till något och förankra en vision för området. Marknadsför området med ett anpassat
budskap till olika målgrupper. Ge förutsättningar för kommersiella tjänster riktade mot vuxna. Invig
hela området i samband med invigningen av badhuset.
Om det krävs mindre investeringar utifrån ovan nämnda aktiviteter t ex lekplats eller områdesskyltning
är kultur- och teknikförvaltningens bedömning att dessa kan rymmas inom kultur- och tekniknämndens
årliga pott för investeringar kommande år. Detta hanteras genom separata beslut i kultur- och
tekniknämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 2019-11-25 §186, §373, punkt 20
Utredning
Vision
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2021
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§ 41

Ändring av detaljplan för Ny villabebyggelse i Söråker intill
Sörviksgatan

KTN/2020:761

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Inte ha något att erinra mot detaljplaneförslaget.
--------Ärendet
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till ändring av detaljplan för ny villabebyggelse i Söråker
intill Sörviksgatan. Synpunkter på planförslaget ska lämnas till miljö- och byggkontoret senast
2021-05-07.
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår nämnden besluta att inte ha något att erinra mot
detaljplaneförslaget.
Beslutsunderlag
Planhandlingar
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Miljö- och byggkontoret
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 42

Lokalresursplan - återrapportering av kultur- och teknikförvaltningens
arbete
KTN/2018:269

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Godkänna rapporten.
--------Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 anta Policy för lokalanvändning. Enligt policyn ska kultur- och
teknikförvaltningen bland annat samordna och bevaka alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga
förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har upprättat en årlig rapport över arbetet utifrån policyn.
Förvaltningen föreslår nämnden godkänna rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 190611 §230
Policy för lokalanvändning
Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder
Verksamhetschef fastighet
Exp

/

2021
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§ 43

Matsal Mariedalsskolan
Beslut
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Bygga permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall vid Mariedalsskolan.
--------Mot beslutet reserverar sig David Forslund (T), Arne Perming (L), Mats Wallin (SD), Markus Sjöström
(M) och Åsa Eriksson (C) till förmån för eget förslag.
--------Ärendet
På grund av Covid -19 flyttades lunchserveringen för Mariedalsskolans elever från Hagalid till före detta
Värdshuset. Barn- och utbildningsnämnden ser nu över en permanent lösning vid Mariedalsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-09 hyra kostpaviljong, med placering på
Mariedalsskolans utegård, istället för att bussa elever till lunchservering samt be kultur- och
tekniknämnden utreda möjligheterna till en långsiktig och permanent lösning gällande lunchservering
för Mariedalsskolan elever.
Kultur- och teknikförvaltningen har med hjälp av externa konsulter utrett möjligheten till en permanent
lunchservering vid Mariedalsskolan. Utredningen visar tre alternativ vilka alla får till konsekvens att
elevernas utemiljö vid skolan minskas. Alla alternativ möjliggör en permanent lösning för
lunchservering. Två alternativ är en tillbyggnad för lunchservering samt det tredje alternativet är att
bygga om befintlig gymnastiksal vid skolan till lunchservering och att en ny idrotts- och kulturhall byggs
där spontanidrottsplatsen är placerad idag. Den billigaste investeringen är att bygga en tillbyggnad för
lunchservering endast. Uppskattad investeringskostnad ca 20 miljoner kronor. Denna lösning löser inte
behovet av en till idrotts- och kulturhall som också skulle bidra positivt till centrum och till området
Vivstahöjden. Den dyraste investeringen är att bygga lunchservering och idrotts- och kulturhall
samtidigt. Uppskattad investeringskostnad ca 50 miljoner kronor. Det finns en risk att om endast en
lunchservering byggs så kommer alternativet för en eventuell idrotts- och kulturhall gå om intet i detta
område. Alla alternativ till lösning kommer att påverka kommunens driftkostnader, mellan 1 – 2,6
miljoner kronor per år.
Förvaltningen anser att det skulle vara långsiktigt bästa lösningen är att bygga permanent lösning för
lunchservering samt idrotts- och kulturhall samtidigt om andra faktorer än kostnaden ska beaktas, men
det beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill ha.
Ärendets handläggning i sammanträdet
David Forslund (T) föreslår för Timråpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och
Centern att ärendet återremitteras på grund av för sent utskick av handlingarna i ärendet.
Anna-Lena Fjellström (S) föreslår för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att förvaltningens förslag
bifalles.
Justerandes sign
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Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN 2020-09-09 §40
Extern utredning Ny matsal på Mariedalsskolan dat. 2021-04-21
Vision 2025
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Exp

/

2021
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§ 44

Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall

KTN/2020:602

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Föra över driftmedel med 340 tkr av 1.475 tkr till kontot föreningsbidrag.
2. Fördela driftmedel med 120 tkr till Bergeforsens SK och 220 tkr till RSMH från kontot
föreningsbidrag för att själva teckna avtal med Samhall eller annan aktör.
--------Ärendet
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15 teckna avtal med respektive förening som passar
deras behov, när kommunstyrelsen fattat beslut i frågan omdisponering av driftmedlen för avtalet med
Samhall.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att verkställa ombudgetering för år 2021 av medel för avtal
Samhall enligt de faktiska kostnader, max 197 tkr per personal, som respektive nämnd kommer att ha
för att hantera de tjänster och anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet.
För kultur- och tekniknämndens del är det 1.475 tkr som fördelats till nämnden. Förvaltningen föreslår
att 340 tkr förs över till kontot föreningsbidrag. Från kontot föreningsbidrag fördelas driftmedel med
120 tkr till Bergeforsens SK och 220 tkr till RSMH för att själva teckna avtal med Samhall eller annan
aktör.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KTN 201015 §106
Protokollsutdrag KF 201130 §186
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Bergeforsens SK
RSMH
Controller
Exp

/

2021
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§ 45

Ny avfallstaxa 2021-07-01
KTN/2021:206

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Anta ny avfallstaxa fr o m 2021-07-01.
--------Ärendet
Avfallstaxan är uppräknad med 8% i förhållande till nuvarande taxa. Taxans utformning är inte ändrad.
Den största orsaken till kostnadsökning är ökade kostnader för upphandlade behandlingstjänster. I
detta ingår förbränningsskatt som för 2021 är 100 kr/ton avfall.
Från 1 januari 2022 övertar kommunerna ansvaret för insamling av tidningar och returpapper från
producenterna. Kostnaderna för detta är i dagsläget inte kända. Förvaltningen har därför för avsikt att
under hösten återkomma med en ny avfallstaxa som ska gälla från 2022-01-01, där insamling av
tidningar och returpapper ingår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2021
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§ 46

Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF - Årensning

KTN/2021:76

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Ljustorps IF bidrag med 100.000 kr för årensning.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Ljustorps IF har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende årensning.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 100.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Ljustorps IF
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

16

Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 47

Ansökan föreningsbidrag Ljustorps Bygdegård - Fasadmålning samt
installation av rökdetektorer

KTN/2021:77

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Ljustorps Bygdegårdsförening bidrag med 11.000 kr för installation av rökdetektorer.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Ljustorps Bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende fasadmålning
samt installation av rökdetektorer.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 11.000 kr för installation av rökdetektorer.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Ljustorps Bygdegårdsförening
Controller
Exp

/

2021
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§ 48

Ansökan föreningsbidrag Hässjö Hembygdsförening Komplementbyggnad Båtsmanstorpet

KTN/2021:195

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Hässjö Hembygdsförening bidrag med 80.000 kr för komplementbyggnad vid
Båtsmanstorpet.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Hässjö Hembygdsförening har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende
komplementbyggnad vid Båtsmanstorpet.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 80.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Hässjö Hembygdsförening
Controller
Exp

/

2021
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§ 49

Ansökan föreningsbidrag Åstö Fiskarmuseinämnd - Renovering av
landgång (brygga)
KTN/2021:198

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Åstö Fiskarmuseinämnd bidrag med 100.000 kr för renovering av landgång (brygga).
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Åstö Fiskarmuseinämnd har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende renovering av
landgång (brygga).
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 100.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Åstö Fiskarmuseinämnd
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 50

Ansökan föreningsbidrag Timrå Discgolf Klubb - Färdigställande av
banor

KTN/2021:199

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Timrå Discgolf Klubb bidrag med 50.000 kr för iordningställande av banor.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Timrå Discgolf Klubb har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende färdigställande av
banor.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 50.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Timrå Discgolf Klubb
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 51

Ansökan föreningsbidrag Timrå Kustvandring - Uppstart av föreningen,
materialinköp
KTN/2021:204

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Timrå Kustvandring bidrag med 50.000 kr för uppstart av föreningen, materialinköp.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Timrå Kustvandring har inkommit med ansökan om föreningsbidrag till materialinköp för uppstart av
föreningen.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 50.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Timrå Kustvandring
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 52

Ansökan föreningsbidrag Timrå Golfklubb - Automatisering av
övningsområdet, golfrobot
KTN/2021:205

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja Timrå Golfklubb bidrag med 100.000 kr till golfrobot för automatisering av
övningsområdet.
2. Medel tas från kontot föreningsbidrag.
3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda.
--------Ärendet
Timrå Golfklubb har inkommit med ansökan om föreningsbidrag till golfrobot för automatisering av
övningsområdet.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 100.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Timrå Golfklubb
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum
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§ 53

Ansökan föreningsbidrag Västernorrlands Kennelklubb - Hyresbidrag
med anledning av coronakrisen
Beslut
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och tekniknämnden
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Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 54

Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen
juli-september 2021

KTN/2020:729

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 750 tkr för tiden juli – september 2021.
2. Fördelning av bidragen sker på lika villkor enligt tidigare beviljat stöd för tiden januari - juni
2021.
3. Uppdra till förvaltningschef Jan Eriksson att omfördela medel inom nämndens budgetram för
möjliggörande av stödet samt återrapportera till nämnden under hösten för eventuellt ytterligare
åtgärder.
4. Säkerställa att den totala summan av grundbidraget och det kommunala lokala aktivitetsstödet
för idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 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.
Då Corona-pandemin tog ny fart under hösten 2020 tillsammans med ytterligare restriktioner som t ex
lokala allmänna råd utifrån Corona gjorde att föreningarna behövde anpassa sin verksamhet. Detta
gjorde att idrottsföreningarna hade svårt att nyttja de lokaler de antingen hyr med årshyra, hyr per
timme eller äger själva. Detta gjorde att idrottsföreningarna fortsatte lida förlust och vi behövde göra
ytterligare åtgärder för att stötta våra idrottsföreningar. Idrottsföreningarna beviljades bidrag med 2.000
tkr för perioden januari – juni 2021.
Då Corona-pandemin inte verkar vara över förrän åtminstone till hösten 2021 föreslår förvaltningen att
idrottsföreningar beviljas bidrag motsvarande 750 tkr för tiden juli – september 2021, fördelning av
bidragen sker på lika villkor enligt tidigare beviljat stöd för januari - juni 2021, förvaltningschef Jan
Eriksson får i uppdrag att omfördela medel inom nämndens budgetram för möjliggörande av stödet
samt återrapportera till nämnden under hösten för eventuellt ytterligare åtgärder.
Förvaltningen föreslår, likadant som för 2020, att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet
och grundbidraget för idrottsföreningar baserat på 2019 års budget även blir enligt kommunens
beslutade budget inför 2021. Detta innebär att färre deltagare på aktiviteter som är ett resultat av
coronakrisen inte kommer att påverka bidragsdelen för föreningarna.
Beslutsunderlag
KTN 201203 §132
KTN 210120 §11
KTN 210303 §31
Tjänsteskrivelse
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och tekniknämnden
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Protokollsutdrag till
Idrottsföreningar
Controller
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Investeringar 2021 - Fördelning av potter

KTN/2020:728

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
1. Använda ytterligare 450 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 investeringar.
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.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 fördela 730 tkr till spontanidrottsplats vid
Laggarbergs skola, 300 tkr till utegym vid Fagerstanden och 250 tkr var till två mindre military fitnessbanor vid Timrå IP och Bergeforsens IP.
Vid köp av traktorgrävare blev kostnaden lägre än budgeterat. Ett resultat av upphandlingen. Budgeten
var 3.700 tkr och utfallet blev 3.115 tkr. Förvaltningens förslag är att omfördela överskottet på 545 tkr
från denna investering till investering av en ny lastbilsdragen sandupptagare. Denna finns upptagen i
utbytesplanen för maskiner. En uppskattad kostnad för en sandupptagare är 750 tkr. För detta krävs
det att ytterligare 200 tkr används från potten för investeringar.
Köket på Bergeforsens IP som är sedan huset byggdes behöver bytas ut till en budgeterad kostnad på
250 tkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KTN 210303 §26
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden
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Protokollsutdrag till
Controller
Verksamhetschef utemiljö
Exp

/

2021

Justerandes sign
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden
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§ 56

Delegationbeslut

KTN/2021:129

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 §§ 7-92
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 36-85
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden
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§ 57

Rapporter och informationsärenden
KTN/2021:130

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna.
--------Ärendet
1. Statistiska centralbyrån - Folkmängd och befolkningsförändringar för helåret samt det fjärde
kvartalet 2020 för länet och dess kommuner samt för kommunen och dess församlingar.
2. Protokoll MBL §9 och Skyddskommitté 2021-03-02.
3. Protokoll Samverkan och Skyddskommitté 2021-03-02.
4. Protokollsutdrag KF 210329 §37 Riktlinjer (fd normer) för föreningsbidrag – revidering.
5. Återrapport protokollsutdrag KTN 200429 §45 Ansökan föreningsbidrag Timrå Discgolf utveckling av anläggningen: upprättade nyttjanderättsavtal samt skötselavtal.
6. Förvaltningschef Jan Eriksson informerar muntligt om det pågående arbetet med utredning av
möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet.
7. Elin Berglund, samordnare för ”En god och nära vård” inom socialförvaltningen, informerade
om att Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och
sjukvården. Målet är en god och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära
patienten som ges på rätt vårdnivå och samtidigt är ekonomiskt hållbar över tid.
8. Förvaltningschef Jan Eriksson informerar muntligt om att det pågående arbetet med anläggande
av en spontanidrottsplats vid Laggarbergs skola har stött på hinder i form av jordvärmeslangar
som ligger nedgrävda under fotbollsplanen. Under tiden utredning sker om eventuell alternativ
plats vid Laggarbergs skola planerar förvaltningen att anlägga spontanidrottsplatsen i Ljustorp
som var tvåa i ordningen i den antagna översynen av spontanidrottsplatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum
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§ 58

Ekonomi och verksamhet
KTN/2021:131

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Med godkännande lägga rapporterna och informationen till handlingarna.
--------Ärendet
Föreligger ekonomiska månadsrapporter t o m februari 2021 samt t o m mars 2021 avseende kulturoch tekniknämnden samt verksamhetsinformation.
Protokollsutdrag till
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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30

Sammanträdesdatum
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§ 59

Valärende - Fyllnadsval efter Ulf Lindholm (SD) - Kommunförbundet
Västernorrlands kultur- och fritidspresidium
Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Utse Mats Wallin (SD) till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Västernorrlands kultur- och
fritidspresidium för tiden t o m den 31 december 2022.
---------Ärendet
Ulf Lindholm (SD) har avsagt sig uppdrag som ordinarie ledamot i kultur- och tekniknämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 godkänna avsägelsen och utse Mats Wallin (SD) till
ordinarie ledamot och Martin Andersson (SD) som ersättare i kultur- och tekniknämnden för tiden t o
m den 31 december 2022.
Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) är ordinarie ledamöter i Kommunförbundet
Västernorrlands kultur- och fritidspresidium. Ulf ska ersättas av en ledamot från oppositionen.
Ärendets behandling i sammanträdet
David Forslund (T) föreslår för oppositionen att Mats Wallin (SD) utses som ledamot. Övriga
ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 210329 §41
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Vald ledamot
Exp

/

2021

Justerandes sign
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§ 60

Övriga frågor
Ings övriga frågor.
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