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Protokollet omfattar §§ 20-33 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Svea Westholm 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Svea Westholm justera dagens protokoll. 
Ersättare är Per Lindstrand. 
 
_ _ _ _  
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§ 20 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Per Lindstrand (M). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar om det ordförandebeslut han tog, 2021-02-18, 
med anledning av regeringens nya restriktioner för att hindra 
smittspridning av Covid-19. 
 

• Informerar om det möte han och vice ordförande Jeanette 
Hedlund (S) deltagit i på Granlo fritidsgård. Mötet var ett 
initiativ från ungdomarna som ville diskutera nämndens 
beslut att avveckla Granlo fritidsgård. 

 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör Lars-Ove Johansson: 
 

• Ger en lägesbild i kultur- och fritidsförvaltningen avseende 
Covid-19. 

 
• Informerar om de reaktioner som kommit in till förvaltningen 

med anledning av nämndens beslut att avveckla Granlo 
fritidsgård. 
 

• Meddelar att rekryteringen av ny idrotts- och fritidschef är 
klar. Tommy Lerstrand, nuvarande enhetschef på 
Ungdomsavdelningen, tillträder rollen 1 april. 
 

• Informerar att markprover har tagits på Norra berget inför de 
planerade utvecklingsprojekten av området. Dessa har visat 
på föroreningar som kommer att åtgärdas, vilket kommer att 
påverka sommarens verksamhet. 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 22 Utvecklingsbidrag, Dans och idrott för flera 
– Bredsands Skol-IF 
(KFN-2020-00780-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Bredsands Skol-IF 130 000 kr i bidrag ur potten för 

utvecklingsbidrag för projekt Dans och idrott för flera 
 
att bidraget får användas för kostnader i projektet från 1 januari 

2021 till 31 december 2021 
 
att bidraget får användas till alla kostnader som angetts i 

föreningens bidragsansökan för projektet 
 
att projektet ska delredovisas skriftligt 30 juni 2021 samt 

slutredovisas senast 31 januari 2022 
 
att bidraget betalas ut när föreningen lämnat en godkänd 

slutredovisning i ärende KFN-2019-00812, Ännu mera 
simning och idrott 

 
att uppdra till förvaltningen att i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslå hantering av 
verksamhetsstödjande bidrag för skolidrottsföreningar, i 
samband med kommande revidering av Regelverk för 
föreningsbidrag 

 
 

Ärendet 
Bredsands Skol-IF ansöker om 130 000 kr i utvecklingsbidrag för 
projektet Dans och idrott för flera som de vill genomföra 2021. Det 
är en fortsättning på deras tidigare genomförda projekt 2018 till 
20201. 
 

                                                 
1 KFN-2017-00378 Simning och Idrott för integration 
  KFN-2018-00840 Mera simning och idrott för integration 2019 
  KFN-2019-00611 Ännu mera simning och idrott  
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Överläggning 
Jonas Borg (C) yrkar, för majoritetens räkning, revidering av första 
att-satsen så att den lyder: 
 
att bevilja Bredsands Skol-IF 130 000 kr i bidrag ur potten för 
utvecklingsbidrag för projekt Dans och idrott för flera, 
 
vidare yrkar han, för majoritetens räkning, bifall till förvaltningens 
övriga att-satser, med tillägg av en att-sats som lyder: 
 
att uppdra till förvaltningen att i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslå hantering av verksamhetsstödjande 
bidrag för skolidrottsföreningar, i samband med kommande 
revidering av Regelverk för föreningsbidrag 

Beslutsgång¨ 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är Jonas 
Borgs (C) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
detta förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 19 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00780-4 - Utvecklingsbidrag, Dans 

och idrott för flera – Bredsands Skol-IF 
• Bilaga Ansökan utvecklingsbidrag Bredsands skol-if.pdf 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-24 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 23 Nya arena i Sporthallsområdet. Avslut av 
ärende. 
(KFN-2021-00033-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avsluta ärendet om ny arena i Sporthallsområdet (KFN-2016-

00121) 
 
 

Ärendet 
I detta ärende behandlas förutsättningar att under innevarande 
planeringsperiod uppföra en arena för elitidrott och större 
arrangemang i Sundsvall. Tidigare beslut om anslag till en ny modern 
sporthall har upphävts och i investeringsbudgeten i MRP 2021-2024 
avsätts inte medel för en sådan arena. Nämnden har därav att 
ställning till förvaltningens förslag om att avsluta ärendet om ny 
arena i Sporthallsområdet, som nämnden återremitterade i februari 
2018. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 21 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00033-1 - Nya arena i 

Sporthallsområdet. Avslut av ärende. 
_ _ _ _ 
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§ 24 Uppföljande revisionsgranskning av tidigare 
genomförd granskning 2018 
(KFN-2020-00254-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens redovisning och åtgärder utifrån 

revisionens granskning  
 

Ärendet 
Uppföljande granskning av året 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 20 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00254-10 - Uppföljande 

revisionsgranskning av tidigare genomförd granskning 2018 
• Bilaga Uppföljande granskning av året 2018.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 25 Månadsrapport januari 2021 
(KFN-2021-00091-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 
 
 

Ärendet 
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets 
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar 
varje månad med undantag för juni.  
 
Förvaltningens målsättning är att uppfylla kommunens tre finansiella 
mål. 
Ett av dessa är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt.  
Årets första helårsprognos är ett nollresultat. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00091-1 - Månadsrapport januari 

2021 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport jan 2021 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 26 Projektdirektiv Biblioteksplan 2022 
(KFN-2020-00782-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna bifogat projektdirektiv som uppdrar till Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen att gemensamt bidra och ansvara för 
arbetet med att formulera biblioteksverksamhet i 
Biblioteksplan 2022. 

 
att i Biblioteksplan 2022 snarast utreda behov och kostnader för 

ytterligare mobil/uppsökande biblioteksverksamhet om 
möjligt i samarbete med någon av våra grannkommuner 
 

Ärendet 
Beslut om ett gemensamt projektdirektiv gällande kommunal 
biblioteksverksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut men med tillägg av en att-sats som 
lyder: 
 
att i Biblioteksplan 2022 snarast utreda behov och kostnader för 
ytterligare mobil/uppsökande biblioteksverksamhet om möjligt i 
samarbete med någon av våra grannkommuner  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är Per 
Lindstrands (M) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 22 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00782-1 - Projektdirektiv 

Biblioteksplan 2022 
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• Bilaga 201215_Projektdirektiv_Biblioteksplan2022.docx 
 

_ _ _ _ 
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§ 27 Kostnadssänkningar inom 
biblioteksverksamhet 
(KFN-2021-00048-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avveckla de stadsnära biblioteken i Bosvedjan, Granloholm, 

Skönsmon, samt biblioteksverksamhet i EQ House i 
Skönsberg för att minska kostnaderna med 2 mnkr. 

 
att minska antal publika aktiviteter i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att senast till nämnden i april ta 

fram förslag på kostnadssänkningar på 2 miljoner kronor 
inom hela förvaltningens verksamhetsområde, där hänsyn tas 
till kommunens huvudprioritering och 
landsbygdsprogrammet. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra kostnadssänkningar på 
sammanlagt 27,5 mnkr. Biblioteksverksamheten ska inom ramen för 
det sänka sina kostnader med 4 mnkr. Nämndens inriktningsbeslut 
pekar ut att förvaltningen ska spara på stadsnära bibliotek till förmån 
för bibliotek som mötesplatser på landsbygden. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande två att-
satser: 
 
att minska antal publika aktiviteter i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att senast till nämnden i april ta fram 
förslag på kostnadssänkningar på 2 miljoner kronor inom hela 
förvaltningens verksamhetsområde, där hänsyn tas till kommunens 
huvudprioritering och landsbygdsprogrammet. 
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Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, återremittering 
av den del av första att-satsen som rör avveckling av de stadsnära 
biblioteken i Bosvedjan och Granloholm för vidare utredning. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden förklarar att nämnden först har att ta ställning till om 
hela ärendet skall avgöras i dag eller om del av första att-satsen ska 
återremitteras och att nämnden, om hela ärendet skall avgöras i dag, 
sedan har att ta ställning till ordförandens förslag. Ordföranden finner 
att ledamöterna först beslutar att hela ärendet skall avgöras i dag och 
att nämnden därefter bifaller ordförandens förslag. 
 

Reservation 
Per Lindstrand (M) och Lars AG Carlsson (M) reserverar sig mot 
beslutet att inte återremittera första del av första att-satsen gällande 
avveckling av de stadsnära biblioteken i Bosvedjan och Granloholm. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 23 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00048-1 - Kostnadssänkningar 

inom biblioteksverksamhet 
• Bilaga Ssb_statistik_under10år.docx 
• Helene Swenne föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 28 Kostnadssänkningar inom kultur- och 
museiverksamhet 
(KFN-2021-00041-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avveckla Stenstansdagarna samt att uppdra till förvaltningen 

att utreda om arrangemanget kan leva vidare hos annan 
arrangör 

 
att vid uthyrning frångå principen med korttidshyra i 

Konsertteatern och uppdra till förvaltningen att teckna ett 
långsiktigt kontrakt med Scenkonst Västernorrland att hyra 
scener och utrymmen i Konsertteatern. 

 
att bortsett från begränsningar av öppettiderna godkänna 

redovisningen av förvaltningens handlingsplan för minskning 
av kostnader för kultur och museiverksamhet från och med 
2022. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun ska sänka sina kostnader med 300 mnkr från 
2022. Den 22 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige om hur 
budgetminskningen skulle fördelas till nämnderna där Kultur- och 
fritidsnämnden tilldelades 27,5 mnkr. 30 september 2020 tog Kultur- 
och fritidsnämnden ett inriktningsbeslut om fördelning till nämndens 
olika verksamheter där de verksamheter avdelningen Sundsvalls 
museum ansvarar för tilldelades 8 mnkr (4 mnkr kulturverksamhet 
och 4 mnkr kulturarvsverksamhet). 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till att-sats ett och två i arbetsutskottets förslag, men att 
revidera tredje att-satsen så att den lyder: 
 
att bortsett från begränsningar av öppettiderna godkänna 
redovisningen av förvaltningens handlingsplan för minskning av 
kostnader för kultur och museiverksamhet från och med 2022. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt detta förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 24 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00041-1 - Kostnadssänkningar 

kultur- och museiverksamhet 
• Daniel Eklund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 29 Kostnadssänkningar inom verksamheten för 
friluftsliv 
(KFN-2021-00030-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  besluta om nya avgifter för Sidsjöbacken samt spåren på 

Södra berget i enlighet med förvaltningens förslag 
 
att  uppdra till förvaltningen att återkomma med utredning senast 

30 september om föreningsövertagande av båthamnen till 
föreningen Sundsvalls Cityhamn 

 
att  godkänna förvaltningens redovisning av övriga förslag på 

åtgärder och lägga de till handlingarna 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden gav i september förvaltningen i uppdrag 
att lämna förslag till beslut om minskad budgetram för friluftsliv med 
2 mnkr. 
Förvaltningens förslag utgår från olika förändringar som i två av 
förslagen kräver nämndbeslut. Övriga förslag ligger inom ramen för 
verkställighet. De två förslag som det krävs nämndbeslut för är 
överföra Sundsvalls båthamn och höja avgifterna för Sidsjöbacken 
och spåren på Södra berget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 26 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00030-1 - Kostnadssänkningar 

inom verksamheten för friluftsliv 
• Bilaga Ökade intäkter Sidsjöbacken och skidspår Södra berget 
• Lars-Erik Återgård föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 30 Taxor och avgifter kultur- och 
fritidsförvaltningen 2022 
(KFN-2021-00040-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till beslut om 

avgiftshöjningar på bad- och simanläggningar från och med 1 
januari 2022 

 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen besluta om avgifter i bad- och 
simhallar. Följande förslag avser att öka förvaltningens intäkter enligt 
nämndens budgetförslag för 2022 med totalt 1,5 mnkr. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 27 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00040-1 - Taxor och avgifter 

kultur- och fritidsförvaltningen 2022 
• Bilaga Badavgifter 2022 
• Bilaga Jämförelse med andra kommuners badavgifter 2020 
• Bilaga KoF Checklista för prövning av barnets bästa 
• Lars-Erik Återgård föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 31 Minskade gemensamma kostnader för 
kultur- och fritidsförvaltningen från 2022 
(KFN-2020-00772-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av förvaltningens 

handlingsplan för minskning av gemensamma 
kostnader med 4,7 mnkr från och med 2022.  

 
 

Ärendet 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 september 2020 om 
inriktningen för nämndens budget fr.o.m. 2022 med anledning av de 
kostnadssänkningar som fram till dess ska genomföras i Sundsvalls 
kommun. För kultur- och fritidsnämnden ska budget sänkas med 
sammanlagt 27,5 mnkr. Inom ramen för det ska förvaltningens 
gemensamma kostnader för exempelvis administration, lokaler och 
tjänsteköp från servicecenter minskas med 4,7 mnkr från 2022.  
Detta ärende beskriver den handlingsplan förvaltningen har för att 
genomföra kostnadssänkningen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-02-10 § 25 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00772-1 - Minskade gemensamma 

kostnader för kultur- och fritidsförvaltningen från 2022 
• Lars-Ove Johansson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 32 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-02-24 
(KFN-2021-00013-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckningarna daterade  
2021-01-20 och 2021-02-15 och lägga dem till handlingarna 

 

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på 
delegation av anställd vid förvaltningen, arbetsutskottet eller 
nämndsordföranden. Delegations- och anmälningsärenden redovisas 
till nämnden genom en särskild förteckning i nämndens kallelse och 
återfinns därefter som protokollsbilaga. Nämnden har möjlighet att 
begära att särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i 
förteckningen. 
 
Vid nämndens sammanträde 2021-01-27 missades anmälnings- och 
delegationsärendena att läggas med i kallelsen med tillhörande 
handlingar, dessa ärenden redovisas därför under februari månad. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00013-2 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-02-24 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-02-24 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-01-27 
_ _ _ _ 
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§ 33 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) vill diskutera det bidrag som ges till 
studieförbunden, och då särskilt till Ibn Rushd då denna förening 
varit föremål för utredning i exempelvis Göteborg och i region 
Västernorrland.  
 
Nämnden diskuterar frågan och konstaterar att anledningen till att 
föreningen inte beviljats bidrag i Göteborg och region Västernorrland 
har varit för att de inte uppfyllt kraven för bidrag, men att det inte 
funnits några oegentligheter i föreningen. 
 
När förvaltningen beviljar bidrag till studieförbunden så följer de 
Folkbildningsrådets bedömningar.  
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2020-12-14 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 

ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-
19 m.m. (KFN-2020-00778-1) 

- Beslut 2020-12-18 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 
regeringens besked om skärpta restriktioner för att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. (KFN-2020-00778-4) 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. (Endast ändring i 
anställningen). 

- Anställning- och lönebeslut. Städvärd, 100 %, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Städvärd, 100 %, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-11. 

- Anställnings- och lönebeslut. Städvärd, 100 %, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-11. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2021-01-11 – 2021-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, Himlabadet. Förlängning 
av anställning, tidsbegränsad anställning till 2021-06-30. 

- Avtal 2699 Externt hyresavtal, avser del av Sidsjö 2:1, friluftscentrum 
Södra berget, uthyrning av utrustning samt personalutrymme. Högt & 
Lågt Sverige AB. Avtalstid 2020-04-15 – 2020-10-31. 
 

4. Ungdomsavdelningen 
- Anställning- och lönebeslut. Fältassistent, 100 %, 

Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
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- Anställning- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Centrumvillan. 
Tidsbegränsad anställning 2021-02-01 – 2021-05-31. 

- Anställning- och lönebeslut. Ungdoms- och fritidschef, 100 %, 
Ungdomsavdelningen. Tidsbegränsad anställning 2021-02-01 – 2021-
05-31. 

5. Sundsvalls museum  
- Inga beslut att anmäla. 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. IT-pedagog, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Förlängning av anställning, tidsbegränsad anställning 2021-02-01 – 
2021-12-31. 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Anställnings- och lönebeslut. Avdelningschef, 100%, kultur- och 

fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. (Endast 
ändring i anställningen). 

8. Föreningsbyrån1 
- Njurunda Skidklubb beviljas ett anläggningsbidrag om 19 200 

kronor. (KFN-2020-00703)  
- Medelpads hembygdsförbund beviljas ett utvecklingsbidrag om 20 

000 kronor. (KFN-2020-00777)  
- Föreningen Klingstagården beviljas öppet föreningsstöd om 3 075 

kronor. (KFN-2020-00366)  
- Sundsvalls Damfotbollsförening SDFF beviljas öppet föreningsstöd 

om 4 950 kronor. (KFN-2020-00430)  
 

9. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-01-13. 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
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11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-17, 

förhandsbesked för nybyggnad av brandstation, Lidens-Byn 1:3. 
(KFN-2020-00763) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-01-08, 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Vigge 1:13. (KFN-2020-
00787) 

- Svar på internremiss från kommunstyrelsekontoret, 2020-11-24, 
Länsstyrelsens konsekvensutredning avseende föreskrifter om 
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. 
(KFN-2020-00718) 

 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 188 ”Omdisponering av 
investeringsmedel i MRP 2021-2024”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 195 
”Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 2020-
2030”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 187 ”Revidering av mål 
och resursplan 2021-2022 med plan för 2023 och 2024”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 186 ”Valärenden”. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 190 ”Återföring av ej 

förbrukade investeringsmedel”. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 191 ”Åtgärder för att 

underlätta för näringslivet till följd av Corona-pandemin”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 269 ”Revidering av chefs- 

och medarbetarplattform”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 272 ”Revidering av 

lönepolitisk riktlinje”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 274 ”Revidering av 

riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 273 ”Revidering av 

riktlinje alkohol, andra droger och spel”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 271 ”Riktlinje facklig 

verksamhet”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 261 ”Uppföljning av 

användandet 2019 av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 259 ”Verksamhetsplan för 
olycksförebyggande arbete”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16 § 228 ”Verksamhetsplaner 
för informationssäkerhet och dataskydd, internt skydd, 
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brottsförebyggande arbete och arbete mot våldsbejakande 
extremism”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-12-08 § 42 
”Revidering av handlingsplan digitalisering HR”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-12-08 § 46 
”Direktiv och ramar löneöversyn 2021”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-12-08 § 45 
”Tilläggsdirektiv löneöversyn 2020”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11 §17 ”Revidering av riktlinje 
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11 § 16 ”Revidering av riktlinje 
systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11 § 8 ”Intern kontrollplan 
2021 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11 § 20 ”Kommungemensam 
rekryterings och bemanningsenhet”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11 § 19 ”Revidering av riktlinje 
pensionsförmåner”. 
 

14. Övrigt 
- Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 § 173 ”Ny 

fullstor idrottshall i centrala Sundsvall”. 
- Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 § 174 ”Ny 

idrottshall Indal/Liden. 
- Beslut om revidering av informationshanteringsplanen, 2021-01-

12, i enlighet med punkt 5.14 i KFN:s delegationsordning. (KFN-
2020-00291) 

- Inspel från Film Västernorrland angående avveckling Ung Film. 
(KFN-2020-00700) 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-02-24 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2021-01-21 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 

regeringens besked om skärpta restriktioner för att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. (KFN-2020-00778) 

- Beslut 2021-02-05 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 
regeringens besked om skärpta restriktioner för att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. (KFN-2020-00778) 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2021-01-19 om tillåten bisyssla för fältare, 

Ungdomsavdelningen. 
- Beslut 2020-12-17 om tillåten bisyssla för fritidsledare, 

Ungdomsavdelningen. 
- Beslut 2021-02-12 enligt punkt 1.1 i kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning, om tillfällig chef för Föreningsbyrån under 
perioden 2021-02-15 – 2021-04-31. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Gruppchef, 100 %, 

Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställning- och lönebeslut. Gruppchef, 100 %, 

Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Simhallschef, 100 %, Stödehuset. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Simhallschef, 100 %, Matforshallen. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Gruppchef, 100%, 

Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 

Tidsbegränsad anställning 2021-01-18 – 2021-03-31. 
- Ändring av anställning. Sporthallspersonal, 100 %, Njurundahallen. 

Lönetillägg, förlängning av uppdrag som tf arbetsledare vid 
Njurundahallen t.o.m. 2021-07-31. 
 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 
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5. Sundsvalls museum  
- Inga beslut att anmäla. 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Anställnings- och lönebeslut. Utredare, 100%, kultur- och 

fritidskontoret. Tidsbegränsad anställning 2021-01-01 – 2021-12-31. 

8. Föreningsbyrån1 
- Bosvedjans Allaktivitetshus beviljas ett bidrag för behov kopplade 

till coronapandemin om 8 000 kronor. (KFN-2020-00715)  
- Svartviks IF beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 30 000 kronor. (KFN-2020-00734)  
- Njurunda IK beviljas ett anläggningsbidrag om 56 100 kronor. 

(Sent inkommen ansökan). (KFN-2020-00696)  
- Hassels IF (elljusspåret i Norrhassel) beviljas ett anläggningsbidrag 

om 11 600 kronor. (Sent inkommen ansökan). (KFN-2020-00617)  
- Hassels IF (klubbstugan Punkten) beviljas ett anläggningsbidrag 

om 5 300 kronor. (Sent inkommen ansökan). (KFN-2020-00618)  
- Hassels IF (IP Hasselbacken) beviljas ett anläggningsbidrag om 

18 100 kronor. (Sent inkommen ansökan). (KFN-2020-00619)  
- Sensus Studieförbund beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 1 056 094 kronor. (KFN-2020-00257)  
- ABF Västernorrland beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 524 639 kronor. (KFN-2020-00258)  
- Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 316 966 kronor. (KFN-2020-00263)  
- Studieförbundet Bilda Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 874 459 kronor. (KFN-2020-00267)  
- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 284 381 kronor. (KFN-2020-00272)  
- NBV Norr beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund om 383 

329 kronor. (KFN-2020-00273)  
- Studiefrämjandet Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 601 085 kronor. (KFN-2020-00288)  
- Kulturens Bildningsverksamhet beviljas ett verksamhetsbidrag för 

studieförbund om 46 157 kronor. (KFN-2020-00301)  
- Ibn Rushd beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund om 38 

416 kronor. (KFN-2020-00304)  
- Folkuniversitetet beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund 

om 74 474 kronor. (KFN-2020-00313)  

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
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- PRO Matfors beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2020-00722)  

- Judo Club Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2020-00730)  

- Sundsvalls Konståkningsklubb beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2020-00739)  

- Töva Motions- och ungdomsklubb beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 15 900 kronor. (KFN-2021-00045)  

- Sundsvalls Atletklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 8 000 kronor. (KFN-2020-00735)  

- Njurunda Sportklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 50 000 kronor. (KFN-2020-00738)  

- Tuna Hembygdsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 25 000 kronor. (KFN-2020-00766)  

- Selånger SK Bandy beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 100 000 kronor. (KFN-2020-00729)  

- SHRA Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 120 000 kronor. (KFN-2020-00720)  

- Kovlands Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 150 000 kronor. (KFN-2020-00733)  

- Sundsvalls Slalomklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 60 000 kronor. (KFN-2020-00736)  

- Selångers Fotbollsklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 150 000 kronor. (KFN-2020-00719)  

- Alnö Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 100 000 kronor. (KFN-2020-00721)  

- FOBO Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 8 400 kronor. 
(KFN-2021-00044)  

- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 
sportlovsaktivitet om 30 000 kronor. (KFN-2021-00088)  

 
 

9. Lotteritillstånd 
- Selånger SK Bandy beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen för perioden 2021-01-23–2022-01-31. (KFN-2020- 
00761) 
 
 
 

Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-02-10. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2021-02-08. 
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12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-01-28, tidig 

dialog inför beslut om planbesked, utökad byggrätt för 
flerbostadshus och carport, Tornet 9, Skönsberg. (KFN-2021-00037) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-03, bygglov, 
nyetablering av förrådsverksamhet, Nolby 2:14. (KFN-2021-00047) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-03, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Skedvik 3:13. (KFN-
2021-00049) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-08, bygglov, 
ändrat ianspråktagande från kontor till skola, Borgmästaren 10. 
(KFN-2021-00052) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-05, samråd 
gällande detaljplan för Borgaren 5, kontors- och bostadshus, 
Thulegatan 18. (KFN-2021-00039) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-08, 
granskning gällande detaljplan för Tranviken, del av Alnö-Nysäter 
3:6 och del av Alnö-Nysäter 5:1. (KFN-2021-00043) 
 

 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 11 ”Inrättande av 
extratjänster”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 15 ”Riktlinjer IOP-
avtal”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 10 ”Samorganisering av 
kommunens fältassistenter i kultur- och fritidsförvaltningen”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 14 ”Översyn av de 
kostpolitiska riktlinjerna”. 
 

14. Övrigt 
- Rutin för hantering av information i MS Teams för videomöte, 

samtal och chatt. (KS-2021-00220-1) 
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