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6 § 99 Medborgarförslag om att bygga en lekpark och ett utegym i grönområdet 

ovanför Östrand 
7 § 100 Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 96
Utse justerare

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

Tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) utse Anna-Lena Fjellström (S) och Roger Nordén 
(T) att justera dagens protokoll. Justering sker på Plåtslagarvägen 17, fredag den 16 oktober 2020.
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår fastställande av ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Medborgarförslag om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid 
grunna i Fagervik 
KTN/2020:631 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid grunna i 
Fagervik. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen fick samma fråga i början av sommaren och har redan utfört arbetet. 
Sand flyttades även till Hamstasjön och Lilla Bandsjöns badplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Medborgarförslag om att bygga en lekpark och ett utegym i 
grönområdet ovanför Östrand 
KTN/2020:634 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en lekpark och ett utegym i grönområdet 
ovanför Östrand. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017 om en förstudie över utegym med placering vid Timrå IP, 
Bergeforsens IP, Söråkers IP, Ljustorps IP, Tallnäs och Vivstavarvs båtklubb. Fyra av de sex 
utegymmen är byggda. Timrå IP och Vivstavarvs båtklubb (eller i närheten) kvarstår. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att det är ett bra medborgarförslag. Dock bör de beslutade 
utegymmen byggas först innan beslut fattas om ytterligare utegym.  
 
Angående förslaget på en lekplats i Östrandsområdet tillsammans med övriga inkomna önskemål om 
lekplatser, kommer förvaltningen att föreslå nämnden i ett separat ärende att utföra en översyn över 
lekplatserna i kommunen. 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Protokollsutdrag 170125 §9 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot 
Coop 
KTN/2020:632 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017 om en förstudie över utegym med placering vid Timrå IP, 
Bergeforsens IP, Söråkers IP, Ljustorps IP, Tallnäs och Vivstavarvs båtklubb. Fyra av de sex 
utegymmen är byggda. Timrå IP och Vivstavarvs båtklubb (eller i närheten) kvarstår. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen håller med om att Solparken kan göras mer attraktiv men ett utegym 
bör heller inte byggas i parkmiljö.  
 
Förvaltningen anser att de beslutade utegymmen ska byggas först innan beslut fattas om ytterligare 
utegym i kommunen. 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att medborgarförslaget avslås 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 170125 §9  
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Medborgarförslag om farthinder i Fagervik 
KTN/2020:630 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Glödenvägen har en hastighetsdämpande åtgärd i form av hastighetssänkning till högsta tillåten 
hastighet 30km/timmen p g a att vägen är smal och används av skolbarn på väg till och från skolan. 
Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50 km/timmen. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utfört flera trafikmätningar på Glödenvägen. 2018 testade kultur- 
och teknikförvaltningen ett flyttbart farthinder i form av gummibula på den långa, raka sträcka på 
Glödenvägen där det bedömdes att hindret skulle ge mest effekt. 
 
Trafikmätning 30 aug 2017 
Medelhastighet: 35Km/timmen 
Medeldygnstrafik: 319 
 
Trafikmätning 23 maj 2018 (direkt vid testfartbulan) 
Medelhastighet: 16km/timmen 
Medeldygsntrafik: 396 
 
Trafikmätning 24 sep 2018 
Medelhastighet: 31km/timmen 
Medeldygsntrafik: 295 
 
Kultur- och teknikförvaltningens bedömning är att tillfälligt farthinder fungerar, och sänker hastigheten 
under högsta tillåten på den plats där hindret placerats men att det då skulle krävas hinder utmed hela 
sträckan för att hålla den hastighetssäkrad. 
 
Ingen av mätningarna visar på särskilt utmärkande högre hastigheter än högsta tillåten i jämförelse hur 
det ser ut på övriga vägar i Kommunen, även om det finns fordon som inte följer 
hastighetsbestämmelserna. Medeldygnstrafiken är låg. Det betyder inte att vi på något sätt anser det 
rimligt att förare kör för fort, men det gör samtidigt att förvaltningen behöver prioritera åtgärder på de 
vägar där resultaten av mätningarna är som värst och riskerna som högst för oskyddade trafikanter. 
Att följa skyltad hastighet är fordonsförares skyldighet och ansvar, och hastighetsöverträdelser ska 
hanteras av polismyndigheten. Polismyndigheten har också tagit del av trafikmätningarna. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen bedömer att inga åtgärder ska göras i nuläget på Glödenvägen och 
föreslår nämnden avslå medborgarförslaget. 
 
Synpunktsgivaren, vilken också skrivit medborgarförslaget gavs rådet att själv, tillsammans med berörda 
fastighetsägare på vägsträckan, enligt de regler som finns på Timrå kommuns hemsida, att ansöka om 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

tillstånd till utplacering av flyttbara farthinder på den plats de själva upplever är bäst att hastighetssäkra, 
vilket de har gjort, uppfyllt villkoren och blivit beviljade tillstånd för. 
 
Förslagsställaren önskar själv komma och presentera sitt förslag vid sammanträdet. 
Förslagsställaren närvarade inte vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
Trafikingenjör 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i 
korsning Mellangatan/Köpmangatan 
KTN/2020:633 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp en spegel i korsningen 
Mellangatan/Mariedalsgatan. 
 
Korsningen Mellangatan/Mariedalsgatan kan vara ganska skymd när fordon färdas i riktning från 
Stationsgatan mot Mariedalsskolan. Särskilt när fordon är parkerade till höger i riktning mot 
Köpmangatan. Sikten från övriga riktningar i korsningen är bättre. 
 
Spegel kan monteras på befintlig stolpe, enligt markering i bild nedan, vilket bör göra att fordonsförare 
lättare kan upptäcka trafik på väg mot korsningen från Köpmangatan.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Verksamhetschef utemiljö 
Trafikingenjör 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Förstudie över utegym - revidering 
KTN/2016:348 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

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

2. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på revidering av förstudie över utegym.  
 

3. Återrapportera förslag på revidering på nämndens sammanträde i juni 2021. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 170125 godkänna förvaltningens förslag till förstudie över 
utegym. Förstudien visar kostnad och lämpligast placering av utegym som bör anläggas i anslutning till 
befintliga frilufts- och idrottsanläggningar. 
 
Förstudien visar att utegym av större modell med 12-18 träningsstationer placeras vid elljusspåren vid 
Timrå IP, Bergeforsens IP och Söråkers IP. Utegym av mindre modell med 6-8 träningsstationer 
placeras vid Vivstavarvs båtklubb, Tallnäs och Ljustorp. Kostnad för utegym av större modell är ca 
260.000 kr/st och för mindre modell ca 160.000 kr/st exkl monteringskostnad och markarbeten. I 
budgeten för 2017-2019 finns medel avsatta med 600.000 kr/år för utegym.  
 
Under 2017 byggdes utegym vid Bergeforsens IP och Tallnäs och under 2018 vid Söråkers IP och 
Ljustorps IP. Därefter har inga utegym byggts eftersom medel saknades i investeringsbudgeten. 
 
Förvaltningen föreslår att utegym byggs vid Timrå IP enligt befintlig förstudie. Finansieringen av 
åtgärden görs genom separat beslut i investeringspotten för 2021. 
 
Däremot föreslås placeringen av utegym vid Vivstavarvs båtklubb ses över eftersom kommunen inte 
äger marken där. Förslag har inkommit på att utegym bör placeras vid Fagerstranden men där kan det 
vara problem att bygga eftersom det är ett saneringsområde. Samtidigt har förslag inkommit om att 
bygga utegym i Vivsta-området. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om utegym ska byggas vid 
Vivstavarvs båtklubb, vid Fagerstranden eller i Vivsta-området eller annat lämpligt ställe samt om 
förstudien ska utökas till fler platser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 2017-01-25 §9 
Tjänsteskrivelse  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Översyn av lekplatser 
KTN/2020:644 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att:  
 

1. Inventera lekplatserna i kommunen. 
 

2. I samarbete med samhällsenheten föreslå antal, storlek och placering av de kommunala 
lekplatserna. 
 

3. Se över skötselavtal med föreningar. 
 

4. Återrapportera förslaget på nämndens sammanträde i juni 2021.  
 

--------- 
 
Ärendet 
I kommunen finns ett antal lekplatser med olika ägar- och skötselförhållanden. 
Förfrågningar om nya eller uppgraderade lekplatser inkommer allt oftare. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef utemiljö 
Arbetsledare utemiljö 
Samhällsenheten 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12 
KTN/2020:650 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Lögdö bruks intresseförening får köpa fastigheten Lögdö bruk 1:11 för en symbolisk summa. 
 

2. I samband med övertagandet beviljas Lögdö bruks intresseförening bidrag med 1.000 tkr för bl 
a vädersäkring av rättargården och bagarstugan. Åtgärderna ska återrapporteras när de är 
utförda. 
 

3. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att upprätta ett avtal med Lögdö bruks 
intresseförening om årligt behovsanpassat driftbidrag med max 120 tkr. 
 

4. Försäljningen med angivna bidrag och driftbidrag finansieras inom ramen för kultur- och 
tekniknämndens budgetram. 

 
--------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 i ärendet Verksamhetsplan och budget 2020-2022, punkt 
12, att uppdra åt kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utrett frågan vilka alternativ som kan vara tänkbara. Förvaltningen 
ser två alternativ som Lögdö bruk kan avyttras på. Dessa två förslag har Lögdö bruks intresseförening 
fått yttra sig om, se bilaga. 
 
Alternativ 1 
Föreningen Lögdö bruks intresseförening får köpa fastigheten för en symbolisk summa samt att 
kommunen samtidigt går in med ett bidrag på 600 tkr för att de ska få möjlighet att fullgöra sitt ansvar 
utifrån skötselplan för Lögdö bruk. De 600 tkr är ett riktat bidrag för att byta ut taket på Rättargården, 
detta ska återrapporteras efter slutförd åtgärd. Utifrån reservatsbestämmelserna kan intresseföreningen 
anses vara mest lämplig eftersom deras syfte med föreningen är kulturreservatet. Föreningen anses klara 
av den befintliga driften utan driftstöd från kommunen utifrån deras intäkter från verksamheten. Vid 
större åtgärder kan föreningen söka från t ex bygdemedel, länsstyrelsen och från föreningsbidrag för 
kultur- och tekniknämndens förfogande.  
 
Alternativ 2 
Kommunen lägger ut fastigheten till försäljning via mäklare för att få ut så mycket som möjligt vid en 
försäljning. Detta skulle innebära att det finns en risk att intresseföreningen står utan lokaler beroende 
på vem som köper fastigheten. Samtidigt som man ska vara medveten att det kommunalt inrättade 
kulturreservatet gör att det finns restriktioner vad man får göra med området och det finns en risk att 
dessa kommer i konflikt med utvecklingsidéer. 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Föreningens förslag 
Föreningen anser att alternativ 1 är intressant med följande justeringar: 
De får köpa fastigheten för en symbolisk summa. I samband med övertagandet beviljar kommunen ett 
bidrag på 1.000 tkr. Syftet med bidrag är att kunna vädersäkra rättargården och bagarstugan. Om det 
blir en överskjutande efter dessa åtgärder kan det användas för fortsatt underhåll av fastigheten. 
Föreningen anser att det behövs ett driftbidrag på 120 tkr årligen för att de ska kunna ta över ansvaret 
för fastigheten. 
 
Förvaltningens förslag 
Alternativen bedöms påverka kommunens resultat den dagen fastigheten säljs eftersom det bokförda 
värdet bedöms vara högre än vad en försäljning inbringar, samt att utförd värdering pekar på ett lägre 
värde än det bokförda värdet. Alternativ 1och föreningens förslag bedöms påverka kommunens resultat 
mer än alternativ 2. 
 
Vid en försäljning av fastigheten bedöms kultur- och tekniknämndens driftbudget påverkas positivt, 
med ca 380 tkr på helår om man tar hänsyn till ett eventuellt driftbidrag på 120 tkr årligen. 
 
Alternativen bedöms vara genomförbara. Förvaltningen förordar alternativ 1 med föreningens förslag 
till justeringar eftersom det finns större chans att reservatföreskrifterna efterlevs. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifall till 
förvaltningens förslag avseende punkterna 1, 2 och 4 samt ett tillägg avseende punkt 3 om att det årliga 
driftbidraget ska vara behovsanpassat med max 120 tkr. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition avslag-bifall och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 § 186 
Skötselplan 
Befintligt avtal Lögdö bruks intresseförening 
Inventering vädersäkring-klimatskydd reviderad september 2020 
Bakgrund  
Bokfört värde 
Värdering 
Begäran om yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
 Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall 
KTN/2020:602 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Teckna avtal med respektive förening som passar deras behov, när kommunstyrelsen fattat 
beslut i frågan omdisponering av driftmedlen för avtalet med Samhall. 
 

2. Redovisa beslutet till kommunstyrelsen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel (3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram, som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp 
fördelat per nämnd: 
Socialnämnd                        1 552 tkr 
Kultur- och tekniknämnd    1 475 tkr          
Kommunstyrelse                    194 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd    97 tkr 
 
Kommunstyrelsen beslutade 200901 att avvakta med att fatta beslut i frågan omdisponering av 
driftmedlen för avtalet med Samhall, ge nämnderna i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de 
avser att hantera de tjänster och anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet samt att 
redovisningen ska ske senast på KS i november 2020. 
 
Inom förvaltningen används Samhallsavtalet inom följande områden: 
 
Ridstadion arbetar fyra heltider i stallet för föreningen motsvarande en kostnad på 786 tkr. Sedan finns 
det 1 heltid med fastighetsskötsel och en halvtid med lokalvård motsvarande en kostnad på 295 tkr. 
Bergeforsens SK arbetar en halvtid med kontor/administration för föreningen motsvarande en kostnad 
på 98 tkr. 
RSMH arbetar en halvtid med administration, lokalvård och sopplunch motsvarande en kostnad på 98 
tkr. 
En heltid jobbar med lokalvård NCC Hallen, Tennishallen och torgtoaletten motsvarande en kostnad 
på 196,5 tkr.  
 
Upphandling av ett ramavtal för att kunna avropa liknade tjänster är påbörjad inom kommunen. Detta 
skulle kunna innebära samma avtalspart men det skulle också kunna innebära en ny avtalspart. Det 
scenariot innebär att nya personer skulle bemanna uppdraget enligt ovan. Andra scenarion till lösningen 
finns enligt nedan. 
 
Alternativ 1 om man vill fortsätta med samma personer ska antingen pengarna användas som bidrag till 
föreningarna och de får i sin tur teckna egna avtal Samhall.  
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Alternativ 2 är att pengarna används som bidrag till föreningarna som i tur anställer personerna som är 
anställd av Samhall idag. För att det ska vara möjligt behöver personerna gå med på det eller att andra 
personer anställs. 
 
Föreningarna som nämns ovan har fått yttra sig över alternativen samt vad detta stöd medför och vilka 
konsekvenser det skulle få om det inte fanns. 
 
Förvaltningens förslag är att hitta individuella lösningar som passar respektive förenings behov enligt 
ovan eftersom behovet kan se olika ut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200901 §288 
Begäran om yttrande Timrå Hästsportförening 
Begäran om yttrande Bergeforsens SK 
Begäran om yttrande RSMH Timrå  
Yttrande Timrå Hästsportförening 
Yttrande Bergeforsen SK 
Yttrande RSMH Timrå 
Vision 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag 
KTN/2020:23 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna förvaltningens introduktion av barnkonventionen. 
 

2. Återrapportera åtgärdsplanens genomförande till kommunstyrelsen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra 
barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller 
bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Dess bestämmelser formar en syn på barn som individer 
med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar. Det inbegriper rätten 
för barn att komma till tals i beslut som berör dem. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Kompletterande åtgärder kan behövas för att tillgodose lagkraven. Åtgärdsplanen syftar till att vidta 
kompletterande åtgärder för att leva upp till lagens avsikter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 200114 godkänna åtgärdsplan för att leva upp till Barnkonventionen, 
anmoda samtliga nämnder att delta i gemensamma åtgärder enligt åtgärdsplanen, anmoda samtliga 
nämnder att vid behov vidta kompletterande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden för att leva 
upp till lagens avsikter samt senast i november 2020 återrapportera åtgärdsplanens genomförande till 
kommunstyrelsen. 
 
Åtgärdsplanens genomförande 
Kultur- och bibliotekschef Bo Markusson kommer i ett första steg att genomföra en introduktion av 
barnkonventionen för kultur- och teknikförvaltningens administrativa personal som bedöms direkt eller 
indirekt arbetar med barn, ska följa barnkonventionen i sitt arbete och vid handläggning och beslut i 
frågor som rör barn och ungdomar 2020-10-13 och för kultur- och tekniknämndens ledamöter på 
nämndens sammanträde 2020-10-15.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200114 §6 
Åtgärdsplan för Barnkonventionen 
Vision 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och bibliotekschef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen 
KTN/2020:395 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja bidrag enligt förvaltningens förslag. 
 

2. Uppdra till förvaltningschefen att prioritera och omdisponera medel inom nämndens 
verksamhetsområde till verksamheten föreningsbidrag. 

 
--------- 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget för eget förslag. Mot beslutet 
reserverar sig också Peter Granåsen (L), Roger Nordén (T), Markus Sjöström (M),  och Åsa Eriksson 
(C). 
--------- 
 
Ärendet 
Med anledning av kultur- och tekniknämndens beslut 200429 och 200617 har förvaltningen skickat ut 
ansökningsblankett om särskilt stöd till föreningar som lidit förlust med anledning av coronaviruset. 
Förvaltningen har därefter behandlat inkomna ansökningar enligt anvisningarna i ansökningsblanketten 
och lämnar förslag på fördelning av bidragsbelopp. Förvaltningen anser att det är viktigt att stötta 
föreningarna i denna situation så långt det går.  
 
Totalbeloppet för de ansökningar som inkommit överstiger kvarvarande medel i verksamheten 
föreningsbidrag. För att kunna bevilja merparten av sökt stöd har förvaltningen som förslag att 
omdisponera medel inom nämndens verksamhetsområden. I dagsläget har nämnden en positiv 
avvikelse gentemot budget vilket möjliggör en omdisponering av 1.700 tkr till verksamheten 
föreningsbidrag. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD) föreslår i särskilt yttrande avseende punkt 1 ändring av fördelning av bidragen 
mellan IFK Timrå och Timrå Golfklubb samt Timrå IK. 
 
Ordförande Gunnar Grönberg (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition avslag-bifall och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Peter Granåsen 
(L), Roger Nordén (T), Markus Sjöström (M) och Åsa Eriksson (C). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §49 
Protokollsutdrag KTN 200617 §59 
Ansökningsblankett 
Sammanställning ansökningar 
Sammanställning ansökningar - text 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Protokollsutdrag till 
Sökande 
Controller 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Verksamhetsplan och budget 2021 version 1.0 
KTN/2020:141 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa verksamhetsplan och budget 2021 version 1.0. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämndens beslutade 2020-09-18 anta verksamhetsplan och budget 2021 version 0.5 
med de ändringar som framkom på sammanträdet. Förvaltningen upprättat fortsatt att arbeta efter 
version 0.5 och kompletterat med mer information och underlag. För att få ett komplett förslag till 
verksamhetsplan och budget 2021 version 1.0. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2021 version 1.0 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Delegationsbeslut 
KTN/2020:599 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapporter KTN DEL Avf §§ 134-137 
Delegationsrapporter KTN DEL §§ 307-331 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Rapporter och informationsärenden 
KTN/2020:600 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
 

1. Protokoll MBL §19 2020-09-03. 
 

2. Återtagen ansökan föreningsbidrag Storöringens fiskeklubb. 
 

3. Protokollsutdrag KF 200928 §143 Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala 
näringslivet. 
 

4. Protokollsutdrag KF 200928 §144 Matavfallsinsamling. 
 

5. Protokollsutdrag KF 200928 §145 Bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå - Avsiktsförklaring 
och samverkansavtal. 
 

6. Protokollsutdrag KF 200928 §148 Möjlighet till nämndsmöten på distans. 
 

7. Protokollsutdrag KF 200831 §131 Verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 

8. Förvaltningschef Jan Eriksson informerade om hur upphandlingar går till i kommunen. 
 

9. Näringslivschef Christian Söderberg informerade muntligt att näringslivskontoret utifrån 
översiktsplanen ser över en framtida exploatering av Torsboda 1:2 och kommer att informera 
de motorklubbar som har nyttjanderätt i området. 

 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Ekonomi 
KTN/2020:628 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Föreligger ekonomiska periodrapporter avseende kultur- och tekniknämnden tom augusti samt tom 
september 2020, rapport över pågående investeringsprojekt samt analys av periodernas resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska periodrapporter 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2020-10-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Övriga frågor 
 
 
Skönviksbacken 
 
Ulf Lindholm (SD) frågar om arrendeavtalet för Skönviksbacken är förlängt. 
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