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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bergeforsens IP 08:00-11:00 

Beslutande Gunnar Grönberg (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Johan Engström Lockner (S) 
Marie Lodin (S) 
Christian Eriksson (S) tjg för Cecilia Edholm (S) 
Stig Svedin (V) 
Peter Granåsen (L) ej §152  
Roger Nordén (T) tjg för Peter Granåsen §152 
David Forslund (T) 
Martin Andersson (SD) tjg för Mats Wallin (SD) 
Oskar Andersson (M) tjg för Markus Sjöström (M) 
Åsa Eriksson (C) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C) 

Övriga närvarande Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Peter Granåsen (L) §152 
Roger Nordén (T) ej §152 
Jan Eriksson, förvaltningschef 
Kristina Olofsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Marie Lodin och Åsa Eriksson 

Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17  2021-12-02 

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marie Lodin, justerare  Åsa Eriksson, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

Anslaget uppsatt den 
2021-12-02 

Anslaget nedtas den 
2021-12-27 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och teknikförvaltningen 

Paragrafer 
§136-§163

……………………………………………………………….. 
Kristina Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckningen 

Sida Paragraf Rubrik 
 

3 § 136 Mötets former och genomförande 
4 § 137 Utse justerare 
5 § 138 Fastställa ärendelista 
6 -7 § 139 Informationshanteringsplan, IHP, 2022 
8 § 140 Delegationsordning 
9 § 141 Avtal Lögdö bruks intresseförening 
10 § 142 Taxor och avgiter 2022 
11 § 143 Revisionsrapport "Granskning av upphandling" 
12 § 144 Intern kontroll - Uppföljningsrapporter december 
13 § 145 Intern kontroll - Uppföljning 2021 
14 § 146 Intern kontroll 2022 
15 § 147 Ny avfallstaxa 2022-04-01 
16 § 148 Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och 

cykelöverfart över järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en 
informationstavla om Ljustorpsån 

17 § 149 Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan 
vårdcentralen och Folketshus för barnens säkerhet till och från Söråkers skola 

18 § 150 Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker 
19 § 151 Medborgarförslag om Gång och cykelbana längsmed hela Strömgatan 
20 § 152 Lokal trafikföreskrift - Hamstasjön 
21-22 § 153 Matsal Mariedalsskolan 
23 § 154 Lokalisering av ny förskola Söråker 
24 § 155 Översyn av lekplatser - återrapport av uppdrag 
25 § 156 Anmälan till föreningsregistret - Skönviksbackens Ideella 
26 § 157 Driftavtal Skönviksbacken 
27 § 158 Elektronisk gatupratare 
28 § 159 Delegationsbeslut 
29 § 160 Rapporter och informationsärenden 
30 § 161 Ekonomi och verksamhet 
31 § 162 Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Fagervik 1:133 
32 § 163 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Genomföra kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 fysiskt på Bergeforsens IP och digitalt via Zoom 
för de som inte kan delta fysiskt. 
 
---------- 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Marie Lodin (S) och Åsa Eriksson (C) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, torsdag 2 
december 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillkommande ärende Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av 
ledningsrätt Fagervik 1:133. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan med tillkommande ärende 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Fagervik 1:133. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Informationshanteringsplan, IHP, 2022 
KTN/2021:529 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Fastställa Informationshanteringsplan för kultur- och tekniknämnden, att gälla fr o m den  
1 januari 2022. 
 

2. Upphäva Dokumenthanteringsplan för kultur- och tekniknämnden, fr o m den 31 december 
2021. 

 
--------- 
 
Ärendet 
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Informationshanteringsplan för 
Timrå kommun. Informationshanteringsplanen är upprättad enligt klassificeringsstruktur utarbetad av 
SKR och Riksarkivet som en grund för registrering. Syftet med en Informationshanteringsplan med 
Klassificeringsstruktur är att bygga ett nationellt klassificeringsschema som representerar alla 
verksamheter i kommunen och som inom varje område identifierar de processer som bedrivs, ett 
strukturerat sätt att visa vad verksamheterna gör. Denna struktur baseras på de processer i vilka 
informationen flödar och är inte beroende av organisationstillhörighet.  
 
Klassa är en viktig resurs i informationsförvaltningen för bland annat återsökning, dokumentstyrning 
och för att säkerställa dokumentets ursprung. Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska 
kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som 
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt tecken för återsökning och behörighet.  
 
Informationshanteringsplanen kommer att ersätta den nuvarande dokumenthanteringsplanen för att 
tydliggöra att det är informationen som är det centrala. Informationsklassning är en metod som hjälper 
verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen.  
 
Då det är processerna i vilken informationen flödar, som är det primära, fastställs de delar som är 
gemensamma för alla nämnder, t ex HR av kommunstyrelsen. I övrigt är det respektive styrelse/nämnd 
som äger beslutet att fastställa sin egen Informationshanteringsplan. 
 
Informationshanteringsplanen revideras årligen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 25 november 2019 § 193, beslutat anta Klassificeringsstruktur för 
kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken Timrå kommuns myndigheter gör egna tillägg 
efter behov. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunal ledning (gemensam) 
2. Verksamhetsstöd (gemensam) 
2.6  Verksamhetsstöd - Lokalförsörjning och underhåll (kultur och teknik) 
3. Kärnverksamhet (kultur och teknik) 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Registrator 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Delegationsordning 
KTN/2021:608 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna revidering av delegationsordningen att gälla fr o m 2022-01-01. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag på revidering av delegationsordningen. Tillkommande delegation 
eller ändringar har markerats med gul färg.  
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande delegationsordning 
Förslag till revidering av delegationsordning 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Avtal Lögdö bruks intresseförening 
KTN/2020:650 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna avtal med Lögdö bruks intresseförening. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden har av kommunfullmäktige anmodats att upprätta ett avtal med Lögdö 
bruks intresseförening som ett tydligt, långsiktigt samt långgående förvaltaransvar för Lögdö bruk. 
Förvaltningen har i diskussioner med föreningen enats om att förvaltaransvaret även fortsättningsvis 
innehas av Timrå kommun. Enligt reservatsbestämmelser är Timrå kommun den övergripande 
förvaltaren för hela området, även för de fastigheter och markområden som inte ägs av Timrå kommun 
men ingår i reservatet. Vidare har föreningen klargjort man varken har ekonomiska möjligheter eller 
genom ideellt arbete kan uppfylla de åtaganden som följer av den upprättade skötselplanen. 
Sammantaget är förvaltningen och föreningen överens om att ett reviderat utföraravtal ger 
förutsättningar för ett tydligt och långsiktigt gemensamt åtagande för reservatet. 
 
Förslaget till ett nytt avtal innebär att föreningen får ett tydligare ansvar för det inre 
fastighetsunderhållet och för delar av markområdet. Föreningen får i avtalet möjlighet att svara för den 
externa uthyrningen av lokaler utifrån en fri prissättning. 
Genom den sammanlagda finansieringen, dels det kommunala driftsbidraget och dels förväntade ökade 
intäkter till föreningen, är ambitionen från bägge parter att sänka kostnader för att säkerställa  
byggnaderna och området över tid. Regelbundna samråd om reservatets skötsel skapar underlag för 
prioriteringar och kostnadsanalyser som förstärker incitament för ideella arbetsinsatser och till en god 
ekonomisk hushållning. Avtalet ger därmed Lögdö bruks intresseförening en förvaltarliknande position 
som även sammanfaller med kommunmedborgarnas behov av tillgång till reservatet och det 
kulturhistoriska arv som är förknippat med bruksmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 210125 §10  
Förslag till avtal Lögdö bruks intresseförening 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Lögdö bruks intresseförening 
Verksamhetsstöd 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Taxor och avgifter 2022 
KTN/2021:613 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna revidering av taxor och avgifter att gälla fr o m 2022-01-01. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor 
och avgifter i den kommunala verksamheten. 
 
Mellan Timrå kommuns kultur- och tekniknämnd och Lögdö bruks intresseförening har från 2022-01-
01 träffats avtal avseende bedrivandet av verksamhet i byggnader med tillhörande markområde på 
Timrå kommuns fastighet Lögdö bruk 1:11. Då föreningen svarar för all uthyrning och själva 
bestämmer taxan har taxan för Lögdö bruk tagits bort ur förslaget till taxor och avgifter 2022 avseende 
kultur- och tekniknämnden.  
 
Förvaltningen har även jämfört avgiften för hyra av torgplats med Sundsvalls kommuns priser för olika 
torg och föreslår att avgiften sänks för att matcha de torg som finns i Sundsvalls kommuns 
ytterområden och att hyran därav ändras från 300 kr till 200 kr per dag. I övrigt föreslås inga ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 2022 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Revisionsrapport "Granskning av upphandling" 
KTN/2021:291 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förvaltningens yttrande över revisionsrapporten. 
 
--------- 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för 
upphandling i kommunen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar 
synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 14 december 2021. Av svaret 
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Yttrande över revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Intern kontroll - Uppföljningsrapporter december 
KTN/2021:289 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Rapporterna 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 – november 2021. Kontrollanterna har inget att erinra. 
Även uppföljning av persondatasskydd - checklista 2021 bifogas (finns dock inte med i 
internkontrollplan 2021). 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 
Uppföljningsrapport december 2021 
Uppföljning av persondataskydd – checklista 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Internkontrollsamordnare 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Intern kontroll - Uppföljning 2021 
KTN/2021:289 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Överlämna uppföljningsrapporten för 2021 till kommunstyrelsen för utvärdering. 
 

2. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen. 
 

--------- 
 
Ärendet 
Föreligger kultur- och teknikförvaltningens rapport avseende resultat från uppföljning av den interna 
kontrollen för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information 2021 
Internkontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Intern kontroll 2022 
KTN/2021:639 
 
Beslut 
Kultur-och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för 2022. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger kultur- och teknikförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2022 utifrån gjord risk- 
och väsentlighetsanalys. Med anledning av revisorernas synpunkter har granskning utökats med bisyssla 
och upphandling. Även uppföljning av persondataskydd; GDPR, har tagits med. 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
Förslag till plan för intern kontroll 2022 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Ny avfallstaxa 2022-04-01 
KTN/2021:644 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 10%  i förhållande till nuvarande taxa.  
 
Den största orsaken till kostnadsökning är relaterade till förbränningsskatt och ökade drivmedelspriser.  
 
I taxan har det tillkommit en ny del gällande maxtaxa vid insamling av returpapper och tidningar via 
auktorisation, Maxtaxa för returpapper och tidningar, Auktorisationsavtal. Detta är en följd av att 
producentansvaret på returpapper och tidningar upphör och blir ett kommunalt avfall.  
 
Sista avsnittet i taxan Oförutsedda tjänster, har ersatt tidigare text med rubrik Övrigt. 
I övrigt är taxans utformning oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 
Ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig avfall och återvinning 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- 
och cykelöverfart över järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en 
informationstavla om Ljustorpsån 
KTN/2021:501 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och cykelöverfart över 
järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en informationstavla om Ljustorpsån har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Timrå kommun inte äger någon mark i området 
samt att Trafikverket är väghållare både för vägen och järnvägen. Dock kommer förvaltningen att lyfta 
frågan i den gemensamma samverkansgruppen som finns mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen 
mellan vårdcentralen och Folketshus för barnens säkerhet till och från 
Söråkers skola 
KTN/2021:546 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan vårdcentralen och 
Folketshus för barnens säkerhet till och från Söråkers skola har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett 
övergångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett 
övergångsställe behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på 
Folketshusvägen innan trapporna samt göra en trafikmätning i området. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i 
Söråker 
KTN/2021:547 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett 
övergångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett 
övergångsställe behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på 
Folketshusvägen innan trapporna samt utföra en trafikmätning i området. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Medborgarförslag om Gång och cykelbana längsmed hela Strömgatan 
KTN/2021:548 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om gång- och cykelbana längs med hela Strömgatan har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då hastigheten redan är nedtagen till 30 km/h på 
grund av många utfarter längs vägen.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
Lokal trafikföreskrift - Hamstasjön 
KTN/2021:582 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna lokal trafikföreskrift för Hamstasjön under vintersäsongen 21/22. 
 

2. Ikraftträdande 2021-12-23. 
 
--------- 
Peter Granåsen (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
--------- 
 
Ärendet 
Timrå snöskoterklubb ansöker om skoterzon på Hamstasjön inom Timrå kommuns förbudsområde. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag om lokal trafikföreskrift. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Medgivande om upplåtelse av mark 
Förslag till lokal trafikföreskrift 
Remiss  
Yttrande från Räddningstjänsten 
Yttrande från miljö- och byggkontoret 
Yttrande från Polisen 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå snöskoterklubb 
Räddningstjänsten 
Miljö- och byggkontoret 
Polisen 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Matsal Mariedalsskolan 
KTN/2020:620 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utreda matsal vid Hagalid utifrån ett fortsatt samnyttjande av lokalerna. 
 
--------- 

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 för 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. 
 
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. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
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. Båda nämnderna har 
sagt att de ställer sig positiv att samverka kring ett fortsatt samnyttjande av lokaler vid Hagalid. 
 
Hagalid är en byggnad som tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
 
Det viktiga för det fortsätta arbetet är att verksamhetsbehovet utifrån t ex arbetsmiljö, läroplan mm 
fastställs av verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Behovet ska 
ligga till grund för Timråbo som hyresvärd ska kunna projektera och kostnadssätta ombyggnaden och 
en framtida hyra. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att vara med i jobbet utifrån den part som 
ansvarar för inhyrningen av externa lokaler i kommunen. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att arbetet fortsätter med att en arbetsgrupp med personer från 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och teknikförvaltningen och 
hyresvärden Timråbo bildas för att utreda Hagalid alternativet.  
 
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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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Lokalisering av ny förskola Söråker 
KTN/2018:248 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Gå vidare med alternativ norr avseende placering av ny förskola i Söråker. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen tog 2018 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt 
miljö- och byggkontoret fram tre alternativ till placeringar av ny förskola i Söråker. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2018-08-23 gå vidare med alternativ 1 avseende placering av ny förskola i 
Söråker samt utöka ramen för tilldelade medel utifrån nya förutsättningar. Alternativ 1 avsåg det som 
omnämns i Rapport Förskola Söråker som det västra alternativet. Kommunen äger inte marken samt 
det finns kända föroreningar från tidigare verksamhet. Styrgruppen för ny förskola Söråker har 
tillsammans med en extern konsult arbetet med att fortsätta utreda vilka andra placeringsalternativ som 
är tänkbara. Ur ett långsiktigt perspektiv där antalet barn i skol- och förskoleåldern varierar över tiden, 
samtidigt som skol- och förskoleverksamheten liknar varandra mer och mer bör en ny förskola placeras 
i närheten av befintlig grundskola. Styrgruppen har kommit fram till att det norra alternativet är det 
som förordas för fortsatta arbetet. Kommunen äger marken och utifrån placeringens infrastrukturella 
förutsättningar bedöms det inte vara nödvändigt att upprätta en detaljplan, utan ärendet borde gå att 
bedöma i en bygglovsprocess. Lokalisering blir också i anslutning till befintlig skolstruktur vilket också 
är viktigt.  
 
Beslutsunderlag 
Nytt förslag till lokalisering av ny förskola i Söråker 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Översyn av lekplatser - återrapport av uppdrag 
KTN/2020:644 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte höja föreningsbidraget avseende lekplatser, badplatser mm. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 202-10-13 godkänna inventering och förslag till åtgärder på de 
kommunala lekplatserna samt uppdra till förvaltningen att återkomma med kostnadskalkyl avseende 
höjning av bidrag till lekplatser.  
 
Föreningsbidrag till lekplatser, badplatser mm utgår för närvarande till 125.000 kronor per år. Medel tas 
från kontot parkförvaltning. 
 
Förvaltningen har tagit fram siffror på vad en bidragsökning med 5.000 kr/år innebär för lekplatser 
men även för isbanor, badplatser och övriga: 
 
35.000 kr för alla lekplatser 
15.000 kr för alla isbanor 
20.000 kr för alla badplatser 
15.000 kr för övriga (Discgolfbanan, Båtsmanstorpet, Vivstavarvs båtklubb offentlig toalett) 
 
Förvaltningen föreslår att ingen ökning ska ske då beloppen bör räcka. Det föreningarna gör i dagsläget 
är klippning av gräs och lite målning. Någon förening har gjort mindre reparationsarbeten. I övrigt är 
det kultur- och teknikförvaltningen som köper ny utrustning. Ingen förening har uttryck önskemål om 
höjning av bidraget. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 godkänna lekplatsutredningen 
med förslag på investeringar under två år och dessa lekplatser berörs av investeringspengarna. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag KTN 211013 §122 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Arbetsledare utemiljö 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Anmälan till föreningsregistret - Skönviksbackens Ideella 
KTN/2021:655 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna att föreningen tas med i föreningsregistret när ansökan med godkänt organisationsnummer 
och bankkonto inkommit. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Den nybildade föreningen Skönviksbackens Ideella avser att inkomma med en anmälan till 
föreningsregistret när de fått ett organisationsnummer från Skatteverket och därefter kan skaffa ett 
bankkonto i föreningens namn. De har i väntan på detta inkommit med kopia på den ansökan om 
organisationsnummer för ideell förening som de skickat till Skatteverket samt protokoll för 
bildandemöte och stadgar för föreningen. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna att föreningen tas med i föreningsregistret när 
ansökan med godkänt organisationsnummer och bankkonto inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan till Skatteverket om organisationsnummer för ideell förening 
Protokoll för bildandemöte 
Stadgar för föreningen 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Administratör fastighet 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Driftavtal Skönviksbacken 
KTN/2021:657 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna driftavtal med Skönviksbackens Ideella avseende Skönviksbacken fr o m 2021-12-01. 
 

2. Uppdra till nämndsordförande Gunnar Grönberg och förvaltningschef Jan Eriksson att 
underteckna driftavtalet.  

 
--------- 
 
Ärendet 
Skönviksbacken är en verksamhet som bidrar positivt till kommunens målbild Livskvalitet och 
attraktiva livsmiljöer. Backen bidrar också till ett rikt fritidsliv i kommunen. Under de senaste åren har 
verksamheten legat i träda. För att möjliggöra en uppstart behövs det ideella engagemanget för att driva 
backen. I dagsläget har en förening bildats för att driva backen. Ett driftavtal mellan föreningen och 
kommunen skulle möjliggöra en fortsatt utveckling av ett rikt föreningsliv där barn och unga står i 
centrum. Ett avtal möjliggör också för kommunen att samverka och samarbeta med den ideella sektorn 
vilket ligger i linje med kommunens verksamhetsplan och budget år 2022 – 2024. Driftavtalet möjliggör 
också för föreningen att över tid ta ett större ansvar för kostnaderna för att driva backen. Detta är en 
viktig del för att hitta en hållbar lösning över tid. I Kultur- och tekniknämndens budget för år 2022 
finns ekonomiska medel som möjliggör en drift av backen om en ideell förening finns som vill driva 
backen. Föreningen Skönviksbackens Ideella har bildats och haft ett styrelsemöte där de har godkänt 
innehållet i driftavtalet och föreslagen kostnadsfördelning mellan kommunen och föreningen. 
Förvaltningen föreslår nämnden att teckna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Driftavtal Skönviksbacken 
Skönviksbacken drift och investering 
Protokoll styrelsemöte 2 2021-11-22 Skönviksbackens Ideella 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Skönviksbackens Ideella 
Controller 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Elektronisk gatupratare 
KTN/2021:653 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att undersöka kostnad och möjlig placering för en elektronisk gatupratare. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Vid Kulturrådets sammanträde den 19 november 2021 identifierades ett problem avseende information 
till allmänheten om olika evenemang. Både från förvaltningen och från Kulturrådet ser man ett behov 
att kunna annonsera på en central plats i kommunen så att evenemang uppmärksammas och får 
besökare. Kulturrådet vill att kultur- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka 
kostnad och möjlig placering för en elektronisk gatupratare.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kulturrådet 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kulturrådet 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Delegationsbeslut 
KTN/2021:594 
 
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 §§ 118-122 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 311-367 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2021:595 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Återrapport beviljat föreningsbidrag Timrå Golfklubb - Automatisering av övningsområdet, 
golfrobot. 
 

2. Återrapport beviljat föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb – Utsättning av fisk. 
 

3. Delrapport beviljat föreningsbidrag Timrå SOK – Verksamhetsbidrag. 
 

4. Delrapport beviljat föreningsbidrag Hässjö hembygdsförening – Komplementbyggnad 
Båtsmanstorpet. 
 

5. Delrapport beviljat föreningsbidrag Timrå Discgolf klubb – Färdigställande av banor. 
 

6. Delrapport beviljat föreningsbidrag Ljustorps IF – Årensning. 
 

7. Återrapport beviljat föreningsbidrag Sundsvalls OK – Hittaut. 
 

8. Delrapport beviljat föreningsbidrag Medelpads Hembygdsförbund - Genomgång av 
fastighetsbestånd. 
 

9. Återrapport beviljat föreningsbidrag Timrå AIF Bågskytte - JSM 2021. 
 

10. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade muntligt om det pågående arbetet med 
Verksamhetsidé. 
 

11. Pressmeddelande - Tynderö vann riksfinalen om bästa utvecklingsgrupp. 
 

12. Information om Svensk Biblioteksförenings utmärkelse Elefanten. 
 

13. Transportstyrelsens olycksstatistik om fem fordonstyper. 
 

14. Rapport efterfrågade kostnader för Ridstadion 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Ekonomi och verksamhet 
KTN/2021:596 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger ekonomisk månadsrapport per 31 oktober. 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på + 6.446 tkr per sista oktober. 
I delårsbokslutet per sista augusti lämnade nämnden en helårsprognos på +1.500 tkr om inget 
oförutsett inträffar kommer resultatet per sista december bli något högre. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport per 31 oktober 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Fagervik 
1:133 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt på fastigheten 
Fagervik 1:133. 

 
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 samt ventiler, visare och övriga 
anordningar som behövs för dess ändamål över fastigheten Fagervik 1:133. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Mitt Sverige Vatten & Avfall 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Övriga frågor 
 
 
 
Inga övriga frågor. 
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