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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid NHC Arena 08:00-13:00 

Beslutande 
 

Gunnar Grönberg (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Christian Eriksson (S) tjg för Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Cecilia Edholm (S) 
Stig Svedin (V) 
Peter Granåsen (L)  
David Forslund (T) 
Martin Andersson (SD) tjg för Mats Wallin (SD) 
Markus Sjöström (M) 
Åsa Eriksson (C) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C) 
 

Övriga närvarande 
 

Christer Brodén (S) 
Leif Söderberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Roger Nordén (T) 
Oskar Andersson (M) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 
 
 

Utses att justera Cecilia Edholm och Åsa Eriksson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2021-08-26 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Cecilia Edholm, justerare Åsa Eriksson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

Anslaget uppsatt den 
2021-08-26 

Anslaget nedtas den 
2021-09-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§86-§106 

……………………………………………………………….. 

 

Kristina Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

 
Sida Paragraf Rubrik 

 
3 § 86 Mötets former och genomförande 
4 § 87 Utse justerare 
5 § 88 Fastställa ärendelista 
6-8 § 89 Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på 

simhallen 
9 § 90 Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens 

riktlinjer om giftfri förskola 
10 § 91 Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anknytning till 

Fagerstranden 
11 § 92 Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs 

herrgård 
12 § 93 Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen 
13 § 94 Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att 

uppmuntra till löpning och cykling 
14 § 95 Medborgarförslag om att Fågelsångens naturreservat rustas upp med röjning, 

grillplats, skyltar mm 
15 § 96 Medborgarförslag om renovering och skyltning i Fågelsångens 

naturreservat 
16 § 97 Medborgarförslag om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön, 

Laggarberg 
17 § 98 Medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik 

mellan 22-05 på grund av buller 
18-19 § 99 Matsal Mariedalsskolan 
20-21 § 100 Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 
22-23 § 101 Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 

(hyresavtal 6) 
24 § 102 Delegationsbeslut 
25 § 103 Rapporter och informationsärenden 
26 § 104 Ekonomi och verksamhet 
27 § 105 Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Norrberge 

2:1 
28 § 106 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 fysiskt på plats i NHC Arena. 

---------- 

Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då de flesta ledamöterna deltar fysiskt på 
plats i NHC Arena. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Cecilia Edholm (S) och Åsa Eriksson (C) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på Plåtslagarvägen 17, torsdag 26 augusti 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande ärende Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av 
ledningsrätt Norrberge 2:1. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärende 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Norrberge 2:1. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckningen av Ingrid 
Atterberg på simhallen 
KTN/2020:635 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bevara väggutsmyckning av Ingrid Atterberg på simhallen behandlades på 
kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-01-20. Nämnden beslutade återremittera ärendet till 
förvaltningen för utredning för att på något sätt bevara motivet av väggutsmyckningen.  
 
I samband med att simhallen byggdes på 50-talet och invigdes 1957 gjordes en beställning av en 
kakemosaik och sattes upp som utsmyckning i den mindre simhallsdelen. Mosaiken gjordes av 
keramikern Ingrid Atterberg från Härnösand och tillverkades vid Upsala-Ekeby AB, där hon var 
verksam 1944-1963. Mosaiken är bland annat avbildad i Magnus Palms bok: Stora boken om Upsala-
Ekeby. Kaklet handmålades, glaserades och brändes vid fabriken och därefter fraktades till Timrå. Den 
är platstypiskt och tidstypisk för simhallen i Timrå som var Norrlands första med en 25-meters 
bassäng. Allt sedan dess har den varit ett uppskattat blickfång för många generationer besökare till 
simhallen. 
 
Förvaltningen har fått tillgång till Ingrid Atterbergs personliga minnesanteckningar kring uppsättningen 
av kakelmosaiken. I samband med byggandet av simhallen utlystes en tävling om att utsmycka 
barnbassängen och uppdraget gick till Upsala-Ekeby. 1955 hade kaklet transporterat till simhallen för 
montering. Problem uppstod direkt genom att taket hade ritats om och sänkts med en halv meter utan 
att fabriken informerats om förändringen. Väggen ritades om utifrån det nya formatet för att passa 
kaklet som fanns på plats, men utan att den ursprungliga arbetsritningen med färgsättning gick att 
använda. Under fyra veckor arbetade Ingrid Atterberg tillsammans en plattsättare och gav instruktioner 
om hur varje enskild mosaikbit skulle placeras på väggen. Upsala-Ekeby kom att kompenseras genom 
att hela simhallen plattsattses med kakel från fabriken i stället för den ursprungliga planen med 
plasttapeter på övriga väggar. 
 
Mosaiken mäter cirka 3x8 kvadratmeter och är rent teknisk är svår att demontera. Förvaltningen har 
sökt mer information om motsvarande försök att demontera större kakelmosaiker i landet genom att 
kontakta byggnadsantikvarien vid Västernorrlands museum. Det finns en rad exempel där 
väggmosaiker har tagit ned och flyttats till andra byggnader. I samband med rivningen 2013 av ett äldre 
badhus i Ängelholm bevarades en kakelmosaik och arbetet utfördes av ett målerikonservatoriskt företag 
i Skåne. Men mosaiken är inte återmonterad i den nya simhallen utan är tänkt att pryda väggen i en ny 
högstadieskola som beräknades stå klar 2020. Kostnaderna för demonteringen har förvaltningen ej fått 
fram. 
 
Förvaltningen har gjort en offertförfrågan till Westins Plattsättning AB och företaget beskriver olika 
tekniska metoder för att demontera mosaiken, men osäkerheten är mycket stor kring möjligheterna att 
ta loss konstverket utan betydande skador på de enskilda kakelplattorna. Enligt Upsala-Ekebys 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

anvisningar för kemiska byggmaterial från 1954 är troligtvis kaklet monterat direkt på vägg utan 
bakomliggande asfaltpapp samt en uppspänd razziduk, som rekommenderas för kakelsättning på 
trävägg eller dylikt material. Vidare föreslås fogmassan bestå av en s.k. cementvällning bestående av 
cement och finsand, som till skillnad från enbart cement och vatten ger en betydligt starkare fog. 
Utförandet har stor betydelse för möjligheterna att demontera kaklet i så oskadat skick som möjligt. 
Behöver skadat tegel ersättas krävs också en expertis för färgsättning av kopior som ska ersätta skadade 
originaldelar. Oavsett metod att demontera väggen rekommenderar byggnadsantikvarien att det görs i 
samarbete med en konservator. Företaget anger en initialkostnad på 325 000 kr, innefattande 
demontering, rengöring, märkning samt montering, men med det förbehållet att kostnaderna kan stiga 
utifrån mer tidsåtgång i samband med demonteringen. Kostnader för konservator tillkommer också. 
 
Förvaltningen har låtit en målerikonservator från Västernorrlands museum gör att ett utlåtande för 
mosaikväggen. Konservatorn skriver i sitt utlåtande att det är möjligt att ta ned mosaiken om man går 
tillväga på rätt sätt. En kostnadsuppskattning som nämns i utlåtandet är ca 589 000 kr, det är kostnader 
för nedtagningen sedan tillkommer kostnader för uppsättningen av verket. Skulle man anta att 
kostnaden är samma för nedtagning som för att sätta upp verket igen skulle en kostnad på ca 525 000 
kr läggas till. Då skulle totalkostnaden ungefär bli 1 100 000 kr.   
 
Den nya simhallen är en glaskonstruktion och inga ytor finns för montage av kakelväggen i samma 
blickfång jämfört med den nuvarande simhallen. Placeringen skulle därför behöva göras i takhöjd, men 
på ytor där ljudabsorberande anordningar ska placeras. Om det alternativet ändå bedöms genomförbart 
så krävs enligt projektledningen en omritning av väggkonstruktioner. Ett annat alternativt att man hittar 
en väggyta i suterrängdelen i nya badhuset om takhöjden möjliggör placeringen. Skulle det inte vara 
möjligt går det att göra som man gjort på andra ställen i Sverige, att ta ned mosaiken och montera det i 
en annan fastighet där det är möjligt vid en annan tidpunkt. 
 
Förvaltningens sammanfattande bedömning: 

• Det bör vara tekniskt möjligt att demontera kakelmosaiken. 
• De totala kostnaderna uppskattas till i dagsläget, ca 1 100 000 kr om mosaiken ska tas ned och 

sättas upp igen. 
• Av konstruktionstekniska skäl bör man avstå att söka hitta en placering i den nya bassängdelen för 

nya badhuset. 
• Av kulturhistoriska skäl bör väggmosaiken bevaras i någon form. 

Följande förslag är möjliga: 

• Väggen tas ner och monteras på en annan kommunal fastighet alternativt förvaras för att monteras 
på en framtida kommunal byggnad. 

• Istället för att flytta väggen görs en uppmätning och ett kakel i varje färg som bevaras. Därefter 
rekonstrueras väggen i ett nytt material och monteras på en annan kommunal fastighet. 

• Kakelmosaiken fotograferas och framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i den nya 
badanläggningen med en kostnad av 35 000 kr. 
 

Utifrån förvaltningens sammanfattande bedömning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås. Riskerna med att demontera väggmosaiken i helt skick och de kostnader som inte går att 
uppskatta med arbetet är för höga. Om konstverket inte går att bevara helt vid nedtagning och 
reproduktion av t ex kakelplattor kan nedlagda kostnader vara bortkastade.  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen ett separat uppdrag att ta fram ett förslag att 
dokumentera väggmosaiken samt fortsätta undersöka möjligheterna att kakelmosaiken fotograferas och 
framställs som tapet och monteras på lämpligt ställe i suterrängdelen i nya badanläggningen. I 
uppdraget ska också kostnaderna preciseras.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Bild av väggutsmyckningen 
Protokollsutdrag KTN 210120 § 6 
Protokollsutdrag KTN 210609 § 74 
Utlåtande från Västernorrlands Museum 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Fastighetsstrateg 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhetsstöd 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa 
Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola 
KTN/2021:254 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri 
förskola har inkommit. Kultur- och tekniknämnden ska i samråd med barn- och utbildningsnämnden 
besvara medborgarförslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden samt verksamhetschefen för fastighet har i yttranden 
beskrivit hur de arbetar med en giftfri förskola. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av 
yttrandenas innehåll. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag BUN 210526 §72 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande från verksamhetschef fastighet 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetschef fastighet 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anknytning 
till Fagerstranden 
KTN/2021:296 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att ett utegym ska byggas på/i direkt anknytning till Fagerstranden har 
inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden har redan beslutat att ett utegym ska byggas vid Fagerstranden 2021. Med 
anledning av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Medborgarförslag om en upprustning av bryggan nedanför Wifstavarvs 
herrgård 
KTN/2021:297 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp bryggan nedanför Wifstavarvs Herrgård. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då kommunen ej äger marken och bryggan. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Framnäskajen 
KTN/2021:299 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ställplatser för husbilar vid framnäskajen. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det redan finns ett område med 
ställplatser vid Y-et. Området vid framnäskajen är ett ströv- och fritidsområde och för att ta sig dit 
måste man åka delvis på gång- och cykelväg.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Medborgarförslag om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön 
för att uppmuntra till löpning och cykling 
KTN/2021:454 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om uppmärkning av befintliga stigar/vägar på Åstön för att 
uppmuntra till löpning och cykling. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. Tynderö Fiskareförening har givit sitt tillstånd att 
använda befintlig karta över Tynderö-Åstön för att tillverka plåtskyltar som sätts upp på alla parkeringar 
och allmänna platser inom området. Kostnad ca 6.000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Karta Tynderö-Åstön 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Medborgarförslag om att Fågelsångens naturreservat rustas upp med 
röjning, grillplats, skyltar mm 
KTN/2021:300 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Fågelsångens naturreservat rustas upp med röjning, grillplats, skyltar mm 
har inkommit. 
 
Förvaltningens yttrande: 
Den enda stigen in är från tomatodlingen, från övriga håll är det privat mark eller samfällighetsmark. 
Röjning på den kommunala marken så att det går att ta sig fram görs varje år, men skedde dock sent 
2021. Skyltar har satts upp och fler kommer att sättas upp. Grillplatsen kommer att göras i ordning 
under 2022. Inga bord och bänkar placeras ut pga svårtillgänglig transport till området. 
  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom alla förslag till åtgärder inte kan 
genomföras.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Då förslagsställaren på grund av problem med internetuppkopplingen inte kan föredra sitt ärende 
digitalt återremitteras ärendet för behandling på kommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Medborgarförslag om renovering och skyltning i Fågelsångens 
naturreservat 
KTN/2021:456 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om renovering och skyltning av Fågelsångens naturreservat. 
 
Förvaltningens yttrande: 
Den enda stigen in är från tomatodlingen, från övriga håll är det privat mark eller samfällighetsmark. 
Röjning på den kommunala marken så att det går att ta sig fram görs varje år, men skedde sent 2021. 
Ingen storm- eller snöfälld skog röjs då det främjar fågel- och insektslivet.  
Skyltar har satts upp och fler kommer att sättas upp.  
Grillplatsen kommer att göras i ordning under 2022.  
Inga spänger byggs vid torpet pga leran, men stigen kan dras lite på sidan istället. Stövlar behövs. Ingen 
byggnation av stängselgenomgångar som självstängande grindar byggs, det är arrendatorns uppgift. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom alla förslag till åtgärder inte kan 
genomföras.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Förslagsställaren föredrog sitt ärende fysiskt på plats på sammanträdet. Ett liknande medborgarförslag 
avseende Fågelsången skulle också behandlas på sammanträdet men förslagsställaren kunde inte föredra 
sitt ärende digitalt på sammanträdet på grund av problem med internetuppkopplingen. Båda 
medborgarförslagen återremitterades därför till kommande sammanträde.   
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Medborgarförslag om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön, 
Laggarberg 
KTN/2021:478 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då förvaltningen redan beslutat om att 
parkeringsförbud ska införas men innan skylten sätts upp ska en parkeringsyta iordningställas. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Då förslagsställaren på grund av problem med internetuppkopplingen inte kan föredra sitt ärende 
digitalt återremitteras ärendet för behandling på kommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik 
mellan 22-05 på grund av buller 
KTN/2021:453 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning med ny behandling på nästkommande 
sammanträde. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik mellan 22-05 på 
grund av buller och buskörning. 
 
Förvaltningen har jämfört Birsta industriområde där man infört nattstängning med Timrå 
industriområde, se bifogad skrivelse.  
 
Förvaltningen föreslår att ärendet utreds vidare då förutsättningarna för de olika industriområdena inte 
är likadana. Samråd med verksamheter och fastighetsägare kan ligga till grund för eventuellt beslut. 
Eventuellt kan privata markägare göra egna åtgärder för att minska möjlighet till körning/uppställning 
på sin mark. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag att ärendet behandlas på 
nytt på nästkommande sammanträde. Nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Förvaltningens jämförelse av Birsta och Timrå industriområden 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Matsal Mariedalsskolan 
KTN/2020:620 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter avseende 
restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalskolan enligt kommunstyrelsens protokoll 
2021-05-18 §172.  
 
--------- 
 
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. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att det skulle vara långsiktigt bästa lösningen 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. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-04-21 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
bygga permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall vid Mariedalsskolan. 
 
I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-18 angavs att utredningen inte har 
utrett ursprungsalternativet Hagalid tillräckligt. Verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen bör göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån deras verksamheter som berörs av 
utredningens alternativ samt för kompletteringen av åtgärdsförslag Hagalid. Verksamheterna ska vara 
behjälpliga i kravfångsten utifrån verksamhetens behov som behöver uppfyllas. Alla alternativ ska 
kostnadssättas och tydligt visa hur verksamheterna påverkas av de olika alternativen. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18 återremittera ärendet till kultur- och tekniknämnden för 
komplettering med syfte att utreda restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-09-09 §40 
Extern utredning Ny matsal på Mariedalsskolan dat. 2021-04-21 
Protokollsutdrag KTN 210421 §43 
Protokollsutdrag KS 210518 §172 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 
KTN/2021:483 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Utöka lagerhållningen av förbrukningsmaterial kopplat till samhällsviktig verksamhet som är 
inom nämndens ansvarsområde. 

 
2. Ta fram ett förslag på lämplig central lagringsyta och vad det skulle innebära kostnads- och 

verksamhetsmässigt för kommunen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kommunchefen har fått i uppdrag att stegvis utvärdera krishanteringen av Covid-19 samt att i 
samarbete med regionen och länsstyrelsen delta aktivt i den regionala utvärderingen. KPMG har 
presenterat två rapporter, en till länsstyrelsen i det regionala uppdraget och en till Timrå kommun för 
det lokala uppdraget som kommunstyrelsen beställt. Kommunchefen har deltagit aktivt även i den 
regionala utvärderingen. I ärendet återrapporteras utfallet av utvärderingarna. Kommunstyrelsen ska ta 
ställning till själva utvärderingarna men också till förslag på åtgärder för att ytterligare förbättra 
krisberedskapen utifrån de förbättringsförslag som finns i rapporterna. 
 
Kommunstyrelsen anmodar styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera 
förbättringsåtgärder rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapport till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
 
Förvaltningen har identifierat problem som beskrivs i rapporterna t.ex. lagerhållning av 
förbrukningsmaterial. Där verksamheten har fått ett ökat behov samt att leverantörerna har svårt att 
leverera. Här finns det två sätt att ta sig an problemet, antingen själva ha ett större lager på 
verksamhetsmaterial som används i samhällskritisk verksamhet eller ställa högre krav på lagerhållning 
hos leverantörerna vid upphandling. Sedan bör verksamheterna försöka i en risk och sårbarhetsanalys 
identifiera vilka material som är kritiska. Detta kan vara svårt beroende på att kommande kriser kan se 
annorlunda ut jämfört med Covid-19 pandemin. Sedan kan det finnas problematik med förvaring 
eftersom vissa material klassas som brandfarligt t.ex. handsprit och desinfektionsmedel. Om det blir 
större mängder behöver vi lagerhålla det i anpassade lokaler som vi idag inte direkt har, samt att det är 
tillståndspliktigt. Det innebär att kommunen och inte specifika förvaltningar behöver se över hur vi 
lagerhåller dessa typer av verksamhetsmaterial dvs. lämplig yta och inte ute på olika förvaltningar och 
enheter. 
 
Förvaltningen föreslår att lagerhållningen av förbrukningsmaterial kopplat till samhällsviktig 
verksamhet utökas. Förvaltningen föreslår även att ett förslag på lämplig central lagringsyta tas fram. 
Förslaget ska beskriva vad det skulle innebära kostnads- och verksamhetsmässigt för kommunen. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Timrå kommun Lärande utvärdering Covid-19 KPMG 
Rapport Länsstyrelsen Västernorrland Regional utvärdering av Covid-19 
Protokollsutdrag KS 210105 §8 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 
(hyresavtal 6) 
KTN/2021:197 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till avtal, hyresavtal 6, om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå 
kommun och Timrå IK. 
 

2. Uppdra till ordförande Gunnar Grönberg (S) och förvaltningschef Jan Eriksson att underteckna 
avtalet. 
 

3. Uppdra till förvaltningen att inför 2022 års hyresförhandling lämna förslag på ny modell för 
hyressättning t ex omsättningsbaserad hyra. 
 

4. Uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa förvaltningens totala 
kostnader för NHC Arena. 
 

--------- 
Mot beslutet reserverar sig David Forslund (T) till förmån för eget förslag (bilaga). Mot beslutet 
reserverar sig också Martin Andersson (SD). 
--------- 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2015-08-28 §101 godkänna upprättat hyresavtal daterat 2015-09-
04 mellan Timrå kommun och Timrå IK (hyresavtal 1).  
 
Kultur- och tekniknämnden har därefter årligen beslutat godkänna upprättade avtal om förändringar i 
hyresavtalet under åren 2017-2020 (hyresavtal 2-5). 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun 
och Timrå IK avseende paragraferna 6 och 7 fr o m 2021-05-01 (hyresavtal 6). Förvaltningen föreslår 
även att förvaltningen får i uppdrag att inför 2022 års förhandling lämna förslag på ny modell för 
hyressättning t ex omsättnings-baserad hyra. Detta skulle kunna skapa en större förutsägbarhet för 
hyresgästen. 
 
Beslutsunderlag 
Befintligt hyresavtal daterat 150904 
Avtal om förändringar i hyresavtalet 200514 
Förslag till avtal, hyresavtal 6, om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till 
Timrå IK 
Controller 
 
Exp     /     2021 



Reservation 
 
Timråpartiet reserverar sig mot beslutet att höja hyran med 400 000 kr för Timrå IK, 
vi tycker att initiala avtalet ska följas tills en riktig genomlysning av kostnader för att 
driva NHC Arena finns. Vi behöver ha uppgifter hur mycket kommunen betalar för 
hela anläggningen kontra vad Timrå IK betalar. Skattebetalarna förtjänar att få reda 
på hur mycket pengar olika verksamheter kostar. David Forslund, Timråpartiet. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Delegationsbeslut 
KTN/2021:408 
 
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 §§ 107-114 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 144-265 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2021:409 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokollsutdrag KF 210531 §107 Ny avfallstaxa 2021-07-01. 
 

2. Statistiska centralbyrån - Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner 
samt för kommunen och dess distrikt kvartal 1 2021. 
 

3. Protokollsutdrag KS 210608 §228 Fyramånadersrapport med prognos 2021. 
 

4. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om Lögdö bruk. 
 

5. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om Vivsta skola. 
 

6. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om förutsättningar för uppstart av 
Skönviksbacken. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2021:410 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger rapporter avseende ekonomi och verksamhet avseende kultur- och tekniknämnden juni 
2021. Kultur- och tekniknämnden redovisar en positiv avvikelse på 3.587 tkr per sista juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapporter avseende ekonomi och verksamhet juni 2021. 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt 
Norrberge 2:1 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt på fastigheten 
Norrberge 2:1. 

 
2. Uppdra till ordförande Gunnar Grönberg (S) och förvaltningschef Jan Eriksson att underteckna 

avtalet. 
 
--------- 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten & Avfall AB har upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om upplåtelse 
av ledningsrätt avseende underjordisk vatten och avloppsledning, dagvattenledning samt ventiler, visare 
och övriga anordningar som behövs för dess ändamål över del av fastigheten Norrberge 2:1. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
MittSverige Vatten & Avfall AB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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