
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Bergeforsens IP 08:00-12:00 

Beslutande 
 

Anna-Lena Fjellström (S) tjg för Gunnar Grönberg (S) som ordörande 
Gunnar Grönberg (S) tjg för Anna-Lena Fjellström (S) - deltar via Zoom 
Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Cecilia Edholm (S) - deltar via Zoom 
Stig Svedin (V) 
Peter Granåsen (L)  
David Forslund (T) 
Mats Wallin (SD) 
Oskar Andersson (M) tjg för Markus Sjöström (M) 
Åsa Eriksson (C) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C) §§107-133, 135 
Roger Nordén (T) tjg för Åsa Eriksson (C) §134 
 

Övriga närvarande 
 

Christer Brodén (S) 
Leif Söderberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) - deltar via Zoom 
Roger Nordén (T) §§107-133, 135 
Åsa Eriksson (C) §134 
Martin Andersson (M) 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Ann Fahlroth, controller 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Johan Engström Lockner och Oskar Andersson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 2021-10-14 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Anna-Lena Fjellström, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johan Engström Lockner, justerare Oskar Andersson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-10-13 

Anslaget uppsatt den 
2021-10-14 

Anslaget nedtas den 
2021-11-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§107-§135 

……………………………………………………………….. 

 

Kristina Olofsson, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
 

3 § 107 Mötets former och genomförande 
4 § 108 Utse justerare 
5 § 109 Fastställa ärendelista 
6 § 110 Medborgarförslag om att Fågelsångens naturreservat rustas upp med röjning, 

grillplats, skyltar mm 
7 § 111 Medborgarförslag om renovering och skyltning i Fågelsångens naturreservat 
8 § 112 Medborgarförslag om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön, Laggarberg 
9 § 113 Medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik mellan 22-

05 på grund av buller 
10-11 § 114 Medborgarförslag om nytt ställningstagande gällande Stationsgränd i Söråker 
12 § 115 Medborgarförslag om en hundrastgård nära centrum 
13-14 § 116 Biblioteksplan 2022-2026 
15 § 117 Underrättelse om granskning – Ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m fl 
16-17 § 118 Matsal Mariedalsskolan 
18-20 § 119 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller drivs av 

föreningslivet 
21 § 120 Lokal trafikföreskrift – Parkeringsförbud på väg till Hamstasjöns badplats 
22 § 121 Energieffektivisering 
23 § 122 Översyn av lekplatser 
24 § 123 Anmälan till föreningsregistret – Timrå Folkets hus 
25 § 124 Anmälan till föreningsregistret – SPF Polstjärnan 
26 § 125 Ansökan föreningsbidrag Tynderö IK - Skidaktivitetsområde 
27 § 126 Intern kontroll – Uppföljningsrapporter oktober 
28 § 127 Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 

(hyresavtal 6) - återrapport 
29-30 § 128 Investeringar 2021 – Fördelning av potter 
31 § 129 Sammanträdesdagar 2022 
32 § 130 Delegationsbeslut 
33 § 131 Rapporter och informationsärenden 
34 § 132 Ekonomi och verksamhet 
35 § 133 Övriga frågor 
36 § 134 Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF – Belysningsåtgärder elljusspår 
37 § 135 Lokal trafikföreskrift – Förbud mot trafik med fordon kl 22-05 på Svarvar-

vägen, Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och Plåtslagarvägen 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 fysiskt på Bergeforsens IP och digitalt via Zoom 
för de som inte kan delta fysiskt. 
 
---------- 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande.  
 
 
 
  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Anna-Lena Fjellström (S) utse Johan Engström Lockner (S) och Oskar 
Andersson (M) att justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, 
Plåtslagarvägen 17, torsdag 14 oktober 2021. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande ärenden Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF, 
belysningsåtgärder elljusspår samt Lokal trafikföreskrift, förbud mot trafik med fordon kl 22-05 på 
Svarvarvägen, Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och Plåtslagarvägen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Anna-Lena Fjellström (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärenden 
Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF, belysningsåtgärder elljusspår samt Lokal trafikföreskrift, förbud 
mot trafik med fordon kl 22-05 på Svarvarvägen, Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och 
Plåtslagarvägen. 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Medborgarförslag om att Fågelsångens naturreservat rustas upp med 
röjning, grillplats, skyltar mm 
KTN/2021:300 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå 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.  
 
Då förslagsställaren på grund av problem med internetuppkopplingen inte kunde föredra sitt ärende 
digitalt beslutade kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 återremittera ärendet för behandling på 
kommande sammanträde. Förslagsställaren föredrog ärendet på sammanträdet 2021-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210825 §95 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Medborgarförslag om renovering och skyltning i Fågelsångens 
naturreservat 
KTN/2021:456 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå 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.  
 
Förslagsställaren föredrog sitt ärende fysiskt på plats på sammanträdet 2021-08-25. 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. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 återremittera båda 
medborgarförslagen till kommande sammanträde.   
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210825 §96 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Medborgarförslag om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön, 
Laggarberg 
KTN/2021:478 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå 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. 
 
Då förslagsställaren på grund av problem med internetuppkopplingen inte kunde föredra sitt ärende 
digitalt beslutade kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 återremittera ärendet för behandling på 
kommande sammanträde. Förslagsställaren avböjde att föredra ärendet på sammanträdet 2021-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 2021-08-25 §97 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik 
mellan 22-05 på grund av buller 
KTN/2021:453 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
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.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25, på förvaltningens förslag, återremittera ärendet till 
förvaltningen för ytterligare utredning med ny behandling på nästkommande sammanträde. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till lokala trafikföreskrifter avseende förbud mot trafik med 
motordrivna fordon på del av industriområde i Timrå, för vägarna Hantverksvägen, Per Uddéns väg, 
Plåtslagarvägen, Svarvarvägen och Svetsarvägen. Yttranden har inkommit från Polisen och NTF 
Västernorrland. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Förvaltningens jämförelse av Birsta och Timrå industriområden 
Protokollsutdrag KTN 210825 §98 
Förslag på lokala trafikföreskrifter 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 
Medborgarförslag om nytt ställningstagande gällande Stationsgränd i 
Söråker 
KTN/2021:298 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om nytt ställningstagande gällande Stationsgränd i Söråker. 
 
Stationsgränd ingår i gemensamhetsanläggningen Rigsta GA:1 enligt förrättning beslutad 1980-12-02, 
Dnr Y7 109793. Förrättningen är gjord i 4 olika sektioner som illustreras på förrättningskarta. 
Den del som berörs är benämnd sektion 3, sträckan 6-7, Duvedsvägen – Rigsta 4:28. 
 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) meddelade Timrå kommun 2000-12-11 beslut om att fr o m 2001-
01-01 inte längre medge statsbidrag för vägen med anledning av att vägen inte uppfyller längdkravet, 
Dnr EV 20 2000:5837. 
 
Beslutet överklagades efter beslut i Tekniska nämnden 2000-12-15.med hänvisning till att beslutet tagits 
med så kort varsel.  
 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) meddelade Timrå kommun 2001-09-24 förslag till beslut om att 
statsbidraget dras in from 2002-01-01, Dnr EV 20 2001:4671. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Trafikverket (dåvarande Vägverket)  
dragit in statsbidrag för vägen från 2002-01-01. Enligt Trafikverkets handbok ”Statsbidrag till enskild 
väghållning” följer dåvarande Vägverkets beslut de riktlinjer som finns. 
 
Gryttjoms vägförening erhåller vinterväghållningsbidrag från Timrå kommun. 
 
Förslagsställaren avböjde att föredra ärendet på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Förrättning Rigsta GA:1 1980-12-02 
Beslut från Vägverket 2000-12-11 
Beslut från Tekniska nämnden 2000-12-14 
Överklagande av beslut om indragning av statsbidrag 
Föreslagen indragning av statsbidrag från Vägverket 2001-09-24 
Utdrag ur Trafikverkets handbok ”Statsbidrag till enskild väghållning" med kommentarer 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Medborgarförslag om en hundrastgård nära centrum 
KTN/2021:455 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
Protokollsanteckning: 
Timråpartiet kan tänka sig att ställa sig bakom medborgarförslaget om det inkommer en förening som 
kan ta hand om skötseln av hundrastgården. 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård nära centrum har inkommit. Önskemål om en hundrastgård 
i centrala Timrå har behandlats vid flera tillfällen tidigare. Medborgarförslagen 2016 och 2017 avslogs 
med hänvisning till att området vid Fagerstranden hade öppnats. Medborgarförslaget 2018 avslogs 
också men förvaltningen kunde tänka sig att bygga en hundrastgård om en förening bildades för skötsel 
av den. Ingen förening bildades dock. 
 
Medborgarförslaget 2019 avsåg en hundrastgård i Söråker men avslogs då förvaltningen själv hade 
initierat att området vid Fagerstranden skulle avvecklas och att en hundrastgård skulle byggas vid deltat, 
mellan Timrå och Söråker. Kultur- och tekniknämnden beslutade att ej avveckla området vid 
Fagerstranden samt att utreda alternativ. 
 
Förvaltningen föreslår att detta medborgarförslag avslås eftersom förvaltningen inte anser att 
förvaltningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock föreslår förvaltningen att hundrastgårdar i normal 
storlek (ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, vid Fagerstranden och i Söråker om en eller flera 
föreningar bildas för skötsel av hundrastgårdarna. Byggnationerna är förenade med en 
investeringskostnad på ca 190.000 kr per hundrastgård. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Biblioteksplan 2022-2026 
KTN/2021:419 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta ny biblioteksplan 2022-2026 enligt kultur- och tekniknämndens förslag. 
 
--------- 
Mot beslutet reserverar sig Mats Wallin (SD) till förmån för eget förslag. 
--------- 
 
Ärendet 
Enligt § 2 bibliotekslagen ska kommuner upprätta en särskild plan för sina samlade 
biblioteksverksamheter som bedrivs med offentlig finansiering. Biblioteksplanen är ett hos 
kommunfullmäktige beslutat styrdokument som beskriver den samlade biblioteksverksamheten och 
dess möjligheter att tillgodose medborgarnas tillgång till information och kunskap i den fysiska 
litteraturen eller genom digitala källor, samt till kulturella upplevelser. Föreliggande plan ersätter den 
tidigare biblioteksplanen 2015-2021. Planen ger dels en beskrivning av de befintliga verksamheterna 
och hur dessa kommer medborgarna till del under planperioden och dels ger en beskrivning av 
utvecklingsområden för 2022-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 uppdra till kultur- och tekniknämnden att ta fram ett förslag 
till ny biblioteksplan. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till ny biblioteksplan 2022-2026. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Mats Wallin (SD) föreslår att punkten “Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska” 
stryks ur biblioteksplanen då de anser att kommunens bibliotek inte ska bidra till försämrad integration, 
vilket detta kommer leda till. 
 
Ordförande Anna-Lena Fjellström (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition avslag - bifall och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210906 §85 
Protokollsutdrag KF 210927 §144 
Förslag till biblioteksplan 2022-2026 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 



Reservation från Mats Wallin (SD) 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Vi från 
Sverigedemokraterna kan inte ställa oss bakom att vi ska erbjuda litteratur 
till “Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska”. Då vi 
anser att det kommer försämra integrationen som vi redan har problem 
med inom kommunen. 

 



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Underrättelse om granskning - Ändring av byggnadsplan för Söråker 
21:1 m.fl. 
KTN/2021:282 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte ha något att erinra mot planförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Samhällsenheten har upprättat ett planförslag avseende ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m fl. 
Planförslaget som tidigare skickats ut på samråd har nu skickats ut för granskning under tiden 4 
oktober till 1 november 2021. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Matsal Mariedalsskolan 
KTN/2020:620 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. En arbetsgrupp från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hyresvärden 
Timråbo tillsätts för att tillsammans ta fram en kravspecifikation utifrån perspektivet 
samnyttjande av lokalerna och att Timråbo utifrån underlaget kan ta fram ett förslag till ny 
hyresnivå.  
 

2. När arbetsgruppens resultat är klart och förslag till åtgärd är hyressatt kan man jämföra de 
tidigare framtagna förslagen för matsalen med detta förslag som underlag för ett vägvalsbeslut. 
 

--------- 

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 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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. 
 
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. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 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.  
 
Remissvar har inkommit från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Enligt svaren så 
beskriver båda förvaltningarna svårigheterna t.ex. arbetsmiljö för elever och anställda med 
samlokalisering av verksamheterna vid Hagalid. Båda nämnderna har sagt att de ställer sig positiv att 
samverka kring en fortsatt samnyttjande av lokaler vid Hagalid. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att arbetet fortsätter med att en arbetsgrupp från barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen tillsätts som tillsammans med hyresvärden Timråbo. 
Arbetsgruppen får ta fram en kravspecifikation för vad som krävs för att samnyttja lokalerna. Detta ska 
kunna ligga till grund för eventuellt vilka ombyggnationer som krävs och för att Timråbo ska kunna 
hyressätta denna investering. Samtidigt vill kultur- och teknikförvaltningen påpeka riskerna med att gå 
vidare med detta alternativ eftersom vår bedömning är att fast vi gör ombyggnationer så kan vi hamna i 
framtida pandemier där vi behöver göra samma sak igen, dvs hitta tillfälliga lösningar pga att 
verksamheterna inte kan vara tillsammans. Det finns också problem som lyfts från verksamheterna som 
inte löses via en ombyggnation t ex närhet till skolan för elever och personal från BoU.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att när arbetsgruppens resultat är klart och förslag till åtgärd är 
hyressatt kan man jämföra de tidigare framtagna förslagen för matsalen med detta förslag som underlag 
för ett vägvalsbeslut. 
 
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 
Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
Protokollsutdrag SN 210914 §116 Remissvar med bilaga 
Protokollsutdrag BUN 210913 §91 Remissvar med bilaga 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021  
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§ 119 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis 
drivs av föreningslivet 
KTN/2020:775 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Allaktivitetshuset Pangea ska fortsätta att drivas i kommunens regi. 
 

2. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att återkomma med förslag på utökat samarbete 
med det idéella föreningslivet. 

 
--------- 
 
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. 
 
På kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-03-03 informerade Pernilla Eurenius från Folkets 
Hus och Parker och André Sevä Nordvold från Timrå Folketshusförening om deras verksamhet och 
svarade på frågor. Lena Tengerström från Kommunal deltog i föredragningarna och lämnade sina 
synpunkter på uppdraget. Kultur- och tekniknämnden beslutade 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 
samt 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. 
 
Förstudien är genomförd av Folketshusföreningen Timrå och överlämnad till kultur- och 
teknikförvaltningen 2021-05-28. Eftersom detta är ett förslag som innebär en stor 
verksamhetsförändring beslutade kultur-och tekniknämnden 2021-06-09 att Folketshusföreningens 
förslag skickas på remiss till kommunens andra nämnder och bolag samt fackföreningar och Polisen 
innan nämnden ger ett slutgiltigt svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Föreningen kommer att ställa 
upp att föredra förslaget för de instanser som vill i samband med remissen.   
 
Remissvar har inkommit från kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, Timråbo och fackförbunden Kommunal och Vision. Nämnderna ställer sig 
positiv till en eventuell IOP, belyser rätt kompetens och långsiktighet som viktigt eller så anser man 
huvudmannaskapet mindre viktigt. 
 
Timrå Folketshusförening har inkommit med en slutlig version av förstudierapporten med appendix 
som täcker in Bergeforsen, Vivsta, Skönviksbacken  samt lägerverksamhet. 
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Till ärendet bifogas även: 

- Kultur- och bibliotekschefens yttrande från 2018-03-20 avseende utredningen om möjligheten 
att driva aktivitetshuset Pangea i föreningsform.  

- Skrift från SKR ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner”. 
- Verksamhetschef för kultur och fritid´s yttrande över utredningen av möjligheten att 

Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet. 
 

I kommunens övergripande verksamhetsplan och budget för 2022-2024 finns det under 
Inriktningsmålet En trygg och attraktiv plats för alla att vi ska samverka i högre grad med den ideella 
sektorn. Här är det Idéburet offentligt partnerskap (IOP) en möjlig väg för att nå högre grad av 
samverkan.  
 
I verksamhetschefen för kultur och fritids’s yttrande nämns en viktig aspekt som bör beaktas. Att det 
åligger kommunen att göra en barnkonsekvensanalys i alla frågor som berör barn enligt 
barnkonventionen. Barnkonventionen lagstiftades 2020 och innebär att obligatoriska 
barnkonsekvensanalyser ska genomföras i processer som rör barn. Ingen sådan är gjord utifrån förslag 
att ändra huvudmannaskapet för Pangea. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår nämnden besluta återremittera ärendet och ge verksamheten 
ett uppdrag att ta fram en barnkonsekvensanalys som kan ligga till grund inför beslut om förändrad 
driftform och eventuell överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
En enig kultur- och tekniknämnd beslutar att Allaktivitetshuset Pangea ska fortsätta att drivas i 
kommunens regi. Nämnden uppdrar även till kultur- och teknikförvaltningen att återkomma med 
förslag på utökat samarbete med det idéella föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 §186 
Protokollsutdrag KTN 210120 §7 
Vision 
Verksamhetsplan Aktivitetshuset Pangea 2021 
Protokollsutdrag KTN 210303 §19 
Rapport förstudie Tallnäs 
Protokollsutdrag KTN 210609 §71 
Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
Protokollsutdrag KS 210831 §255 Remissvar med bilagor 
Protokollsutdrag SN 2021-09-14 §115 Remissvar med bilaga 
Protokollsutdrag MBN 2021-09-13 §119 Remissvar 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-15 §92 Remissvar med bilaga 
Remissvar Kommunal 
Remissvar Timråbo 
Remissvar Vision 
Rapport förstudie Tallnäs - Slutliga rapport med appendix som täcker in Bergeforsen, Vivsta, 
Skönviksbacken samt lägerverksamhet 
Yttrande över utredning om möjligheten att driva aktivitetshuset Pangea i föreningsform- Kultur- och 
bibliotekschefens yttrande 2018-03-20 
Skrift från SKR - Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner 
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Yttrande över utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 
föreningslivet – Verksamhetschef kultur och fritid´s yttrande 2021-09-29 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunens nämnder 
Kommunens bolag 
Fackföreningar 
 
Exp     /     2021 
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§ 120 
Lokal trafikföreskrift - Parkeringsförbud på väg till Hamstasjöns 
badplats 
KTN/2021:512 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna lokal trafikföreskrift avseende parkeringsförbud på väg till Hamstasjöns badplats. 
 

2. Ikraftträdande 2021-11-08. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I samband med att kommunen tagit över skötseln av badplatsen vid Hamstasjön har kultur- och 
teknikförvaltningen upprättat ett förslag till lokal trafikföreskrift avseende parkeringsförbud på väg till 
Hamstasjöns badplats.  
 
Polisen och NTF Västernorrland har inget att erinra mot förslaget. 
 
Planering av iordningställande av en ny parkeringsyta pågår också. 
 
Beslutsunderlag 
Framställan 
Förslag till lokal trafikföreskrift 
Yttrande från Polisen 
Yttrande från NTF Västernorrland 
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2021 
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§ 121 
Energieffektivisering 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för solceller vid Centralköket/Arenaskolan 
samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda förutsättningar 
för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i samband med arbete 
med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera typer av åtgärder. En 
åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga fastigheter. Viktiga faktorer 
att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och att takkonstruktionen klarar av 
den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. Förvaltningen föreslår att nämnden 
uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för 
solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering av eventuellt kommande fördjupade 
utredningar inför investeringsbeslut om framtida solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Förvaltningen har gjort en första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan 
vara möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef fastighet 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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§ 122 
Översyn av lekplatser 
KTN/2020:644 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna inventering och förslag till åtgärder på de kommunala lekplatserna. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med kostnadskalkyl avseende höjning av bidrag till 
lekplatser. 

 
--------- 
 
Ärendet 
I kommunen finns ett antal lekplatser med olika ägar- och skötselförhållanden. 
Förfrågningar om nya eller uppgraderade lekplatser inkommer allt oftare. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15 §104 uppdra till förvaltningen att inventera 
lekplatserna i kommunen, i samarbete med samhällsenheten se över antal, storlek och placering av de 
kommunala lekplatserna, se över skötselavtal med föreningar samt återrapportera förslaget på 
sammanträdet i juni 2021. 
 
Förvaltningen har inventerat de kommunala lekplatserna och lämnat förslag på att ta bort, bygga nya, 
utöka och förnya lekplatser. Utöver driftmedlen behövs investeringsmedel för att bygga en ny lekplats i 
Solparken och förnya lekplatserna som sköts av föreningar till en kostnad av totalt ca 1.100.000 kr 
under två år. För 2022 behövs 800.000 kr och det behandlas i verksamhetsplan och budget för 2022. 
För att genomföra resterande förslag förslår förvaltningen att använda kultur- och tekniknämndens pott 
för investering kommande år. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
David Forslund (T), Peter Granåsen (L) och Oskar Andersson (M) föreslår att  bidraget till lekplatser 
höjs från 5.000 kr till 10.000 kr per år. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutar uppdra till förvaltningen att återkomma med kostnadskalkyl 
avseende höjning av bidrag till lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över lekplatser samt förslag till åtgärder 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
Samhällsenheten 
 
Exp     /     2021 
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§ 123 
Anmälan till föreningsregistret - Timrå Folkets hus 
KTN/2021:545 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna att föreningen Timrå Folkets hus tas med i föreningsregistret. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreningen Timrå Folkets hus har inkommit med en anmälan till föreningsregistret. 
 
Förvaltningen föreslår att föreningen tas med i föreningsregistret 
  
Beslutsunderlag 
Anmälan till föreningsregistret 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2021 
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§ 124 
Anmälan till föreningsregistret - SPF Polstjärnan 
KTN/2021:569 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna att föreningen SPF Polstjärnan tas med i föreningsregistret. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreningen SPF Polstjärnan har inkommit med anmälan till föreningsregistret. 
 
Förvaltningen föreslår att föreningen tas med i föreningsregistret.  
 
Beslutsunderlag 
Anmälan till föreningsregistret 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
SPF Polstjärnan 
Administratör fastighet 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2021 
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§ 125 
Ansökan föreningsbidrag Tynderö IK - Skidaktivitetsområde 
KTN/2021:553 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Tynderö IK bidrag med 80.000 kr för skidaktivitetsområde. 
 

2. Medel tas från kontot föreningsbidrag. 
 

3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Tynderö IK har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för att göra skidstadion i Söråker mer 
attraktiv året runt och samtidigt utforma detta användbara område för skidlek och skidlära. 

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 80.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Tynderö IK 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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§ 126 
Intern kontroll - Uppföljningsrapporter oktober 
KTN/2021:558 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppföljningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Revisorerna har påpekat att nämnden bör följa upp den interna kontrollen vid flera tillfällen under året. 
I internkontrollplanen för 2021 ska de flesta kontroller ske två gånger per år, i maj och november, för 
rapport till nämnden i juni och december. Några rapporter har andra tider. 
 
Bifogade uppföljningsrapporter avser tiden maj – augusti 2021. Kontrollanterna har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 
Uppföljningsrapport oktober 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Internkontrollsamordnare 
 
Exp     /     2021 
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§ 127 
Avtal om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 
(hyresavtal 6) - återrapport 
KTN/2021:197 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna återrapport avseende redovisning av förvaltningens totala kostnader för NHC Arena 2020. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 godkänna upprättat förslag till avtal, hyresavtal 6, om 
förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK, uppdra till ordförande Gunnar 
Grönberg (S) och förvaltningschef Jan Eriksson att underteckna avtalet, uppdra till förvaltningen att 
inför 2022 års hyresförhandling lämna förslag på ny modell för hyressättning t ex omsättningsbaserad 
hyra samt uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa förvaltningens totala 
kostnader för NHC Arena. 
 
Förvaltningen har upprättat en redovisning av förvaltningens totala kostnader för NHC Arena 
avseende 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Befintligt hyresavtal daterat 150904 
Hyresavtal 6, om förändringar i hyresavtalet mellan Timrå kommun och Timrå IK 
Protokollsutdrag KTN 210825 §101 
Redovisning av förvaltningens totala kostnader för NHC Arena 2020 
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till 
Timrå IK 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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§ 128 
Investeringar 2021 - Fördelning av potter 
KTN/2020:728 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Använda resterande 2.090 tkr av den totala potten på 34.000 tkr till investeringsprojekt 
avseende utemiljön vid arenaområdet. 
 

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

3. Investeringen ska delrapporteras 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 fitness-
banor vid Timrå IP och Bergeforsens IP. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-04-21 fördela 200 tkr samt överskottet på 545 tkr vid köp 
av traktorgrävare till köp av lastbilsdragen sandupptagare samt fördela 250 tkr till byte av kök på 
Bergeforsens IP. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 att 1.300 tkr från potten för investeringar används 
för renovering av idrottshallen vid Bergeforsens skola. 
 
Förvaltningen föreslår att resterande 2.090 tkr av den totala potten på 34.000 tkr används till 
investeringsprojekt avseende utemiljön vid arenaområdet. Investeringen är en följd av 
kommunfullmäktiges uppdrag avseende utredning vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska 
kunna bli en bra event- och konsertarena, KF 2019-11-25 §186, §373 punkt 20. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §80 
Protokollsutdrag KS 210518 §179 
Tjänsteskrivelse 
 



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Controller 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Sammanträdesdagar 2022 
KTN/2021:559 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna sammanträdesdagar för 2022. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Fastlagda sammanträdesdagar för 2022 ska anmälas till kommunledningskontoret senast 24 september 
2021.  
 
Då beredningsprocess och sammanträdesdatum för nämnderna inte alltid stämt överens med 
ekonomiavdelningens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges tidsscheman och nämnderna inte 
alltid kunnat fatta beslut i rätt tid, har en översyn av sammanträdesprocessen gjorts centralt. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2022 avseende kultur- 
och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2022 
Förslag till sammanträdesdagar för kultur- och tekniknämnden 2022 
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Delegationsbeslut 
KTN/2021:516 
 
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 §§ 115-117 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 266-310 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2021:517 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokoll MBL §19 2021-08-24. 
 

2. Återrapportering av beviljat föreningsbidrag – Timrå Kustvandring, Uppstart av föreningen, 
materialinköp. 
 

3. Återrapportering av beviljat föreningsbidrag – Ljustorps Bygdegårdsförening, Installation av 
rökdetektorer. 
 

4. Lena Granlöf, ansvarig avfall och återvinning, informerar om insamling av returpapper i 
kommunal regi. 

5. Återrapportering av beviljat föreningsbidrag – Åstö Fiskarmuseinämnd, Renovering av 
landgång (brygga). 

6. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om projektet Vivsta skola. 

7. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om arbetet med nämndens 
verksamhetsidé. 

8. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om förändringar i kultur- och 
teknikförvaltningens organisation. 
 

 

 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2021:518 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Med godkännande lägga delårsrapport per 31 augusti och månadsrapport  per 30 september 
2021 till handlingarna. 
 

2. Fastställa verksamhetsplan och budget 2022-2024. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger delårsrapport per 31 augusti inklusive måluppföljning och ekonomiskanalys med 
helårsprognos, månadsrapport per 30 september samt verksamhetsplan och budget 2022-2024 
avseende kultur- och tekniknämnden. 
 
Kultur- och tekniknämnden redovisar en positiv avvikelse på 5.653 tkr per sista augusti och 4.548 tkr 
per sista september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 31 augusti 2021 
Månadsrapport 30 september 2021 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Ansökan föreningsbidrag Ljustorps IF - Belysningsåtgärder elljusspår 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Ljustorps IF bidrag med 30.000 kr för belysningsåtgärder till elljusspår. 
 

2. Medel tas från kontot föreningsbidrag. 
 

3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda. 
 

--------- 
Åsa Eriksson deltar ej i handläggningen eller beslutet pga jäv. 
--------- 
 
Ärendet 
Ljustorps IF har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende belysningsåtgärder avseende 
elljusspåret i Ljustorp. 
 
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 30.000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Ljustorps IF 
Controller 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Lokal trafikföreskrift - Förbud mot trafik med fordon kl 22-05 på 
Svaravarvägen, Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och 
Plåtslagarvägen 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon kl 22-05 på Svarvarvägen, 
Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och Plåtslagarvägen. 
 

2. Ikraftträdande 2021-11-08. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I samband med behandling av medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik 
mellan 22-05 på grund av buller har förvaltningen upprättat förslag till lokal trafikföreskrift för 
Svarvarvägen, Svetsarvägen, Hantverksvägen, Per Uddéns väg och Plåtslagarvägen. 
 
Polisen och NTF Västernorrland har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag  
Förslag till lokal trafikföreskrift 
Yttrande från Polisen  
Yttrande från NTF Västernorrland  
Tjänsteskrivelse  
 
Protokollsutdrag till  
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2021 
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