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Protokollet omfattar §§ 34-46 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Per Lindstrand 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Josefin Eurenius. 
 
_ _ _ _  
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§ 34 Dagordning 
 
Nämnden beslutar  
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 35 Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar att han tagit ordförandebeslut 18/2, 25/2 och 3/5 
med anledning av regeringens nya restriktioner för att hindra 
smittspridning av Covid-19. 

 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör: 
 

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

• Informerar att förvaltningen har skickat in 
arbetsbeskrivningar på extratjänster till IAF, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i januari. 

 
• Informerar att Carl Frisendahls vildsvinsskulptur står på sin 

plats men i och med att det för tillfället är en byggarbetsplats 
så är den inte tillgänglig.  

 
 
Kommunikationsstrategerna Elisabeth Tencic och Johanna 
Åkerlund: 
 

• Informerar om arbetet med Södra berget som en del av 
platsvarumärket Sundsvall. 

 
 
Idrotts- och fritidschef Lars-Erik Återgård: 
 

• Ger en nulägesbeskrivning kring Färsta ridanläggning. 
 
 
Projektledare Anna Rydén och lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Redogör för projekteringen av en ny idrottshall i Indal, samt 
kostnader för andra färdigställda idrottshallar. 
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Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Ger en bakgrunds- och nulägesbeskrivning om Njurunda 
folkets hus och kommunikationen mellan förvaltningen och 
Njurunda folketshusförening efter nämndens beslut. 

 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 36 Yttrande i mål nr 688-21 om 
laglighetsprövning , M.O ./. Sundsvalls kommun - 
Avveckling av Granlo fritidsgård 
(KFN-2021-00150-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 688-21 

enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag 2021-03-02. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har som ett led i det 
kommunövergripande arbetet med kostnadssänkningar inför år 2022 
beslutat att verksamheten vid Granlo fritidsgård ska avvecklas. Det 
beslutet har blivit överklagat av en kommunmedlem. 
Förvaltningsrätten i Härnösand kommer pröva nämndens beslut i ett 
mål om så kallad laglighetsprövning. Nämnden har beretts möjlighet 
att avge ett yttrande till förvaltningsrätten i ärendet. 
 

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 –  

2021-03-10 § 37 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00150-4 - Yttrande i mål nr 688-21 

om laglighetsprövning , M.O ./. Sundsvalls kommun - 
Avveckling av Granlo fritidsgård 

• Bilaga Yttrande KFN mål nr 688-21 
• Bilaga Härnösand FR 688-21 Aktbil 3.pdf 
• Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 37 Ekonomisk månadsrapport februari 
(KFN-2021-00091-2) 
 

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 andra 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-2021-00091-2 - Ekonomisk 

månadsrapport februari 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport feb 2021 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 38 Upprustning av elljusspår 
(KFN-2021-00106-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avsätta 2 mnkr ur investeringsbudgeten under 2021 för 

upprustning av Alnöspårets belysning samt påbörja 
åtgärder på den del av spåret mellan Sidsjön och Södra 
berget som omfattar planerad rullskidbana. 

 
att  avsätta 2 mnkr från investeringsbudgeten under 2022 

för att färdigställa upprustning av spåret mellan Lv5 
och Sidsjön samt belysning av blåkryssleden mellan 
Sidsjön och Friluftscentrum Södra Berget 

 

Ärendet 
Kommunens elljusspår är i flertalet fall byggda under 60- och 70-
talet. Spåren har en viktig betydelse för folkhälsan och är mycket 
uppskattade och nyttjas av många. Förvaltningens förslag innebär att 
medel ur investeringsbudgeten avsätts för byte av befintliga 
armaturer och stolpar som dels är uttjänta men även har en negativ 
miljöpåverkan. Dessutom innebär bytet en sänkning av 
driftskostnaden. Förslaget innebär även att andra åtgärder genomförs 
som ökar attraktiviteten av spåren och förbättrar sammankoppling av 
befintliga spår med elbelysning. 
 

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 –  

2021-03-10 § 31 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00106-1 - Upprustning av elljusspår 
• Bilaga Bilaga 1 - Plan för upprustning elljusspår 2021 
_ _ _ _ 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 39 Utvecklingsbidrag, Årlig verksamhet – 
Verdandi Sundsvall 
(KFN-2021-00058-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Verdandi Sundsvall ett utvecklingsbidrag på 

40 000 kr. 
 

att bidraget får användas till ordinarie 
verksamhetskostnader för verksamhetsåret 2021 och 
endast till sådana kostnader som tagits upp av 
föreningen i ansökan.  
 

att föreningen kan bli återbetalningsskyldig om bidraget 
används fel, om föreningen missköter sin ekonomi eller 
om föreningen inte redovisar enligt nedan; 

 
att Föreningsbyrån meddelar föreningen via mejl på vilket 

sätt bidraget ska redovisas. 
 

Ärendet 
Föreningen Verdandi Sundsvall söker utvecklingsbidrag på 202 375 
kr för föreningens löpande verksamhet år 2021. 
 

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 –  

2021-03-10 § 32 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00058-5 - Utvecklingsbidrag, Årlig 

verksamhet – Verdandi Sundsvall 
• Bilaga Ansökan Utvecklingsbidrag Verdandi Sundsvall.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 40 Investeringsbidrag, Sundsvall Raceway – 
SHRA Sundsvall 
(KFN-2020-00759-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja SHRA Sundsvall 100 000 kr i investeringsbidrag för 

brådskande åtgärder i elanläggning enligt ansökan. 
 
 

Ärendet 
Swedish Hot Rod Association (SHRA) Sundsvall ansöker om 
200 000 kr i investeringsbidrag för genomförda ändringar i 
elanläggning i form av utökade säkringsstorlekar samt för att gräva 
och förlägga ny lågspänningskabel. Total kostnad för åtgärderna var 
263 208 kr. 
 

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 –  

2021-03-10 § 33 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00759-2 - Investeringsbidrag, 

Sundsvall Raceway – SHRA Sundsvall 
• Bilaga Ansökan Investeringsbidrag SHRA Sundsvall.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 41 Kartbidrag för 2020 –  Medelpads 
Orienteringsförbund 
(KFN-2020-00748-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Sundsvalls orienteringsklubbar, genom Medelpads 

Orienteringsförbund, bidrag för kartkostnader 2020 på 150 
000 kr 

 

Ärendet 
Fyra orienteringsklubbar1 i Sundsvalls kommun ansöker tillsammans 
via Medelpads Orienteringsförbund ett bidrag på 299 922 kr för de 
kartkostnader de haft under 2020. 
 
Föreningarna har under 2020 reviderat befintliga kartor över 
Granloholm och Hulistugan samt genomfört nyritningar av 
kartområdena Essvik, Forsa/Majbodarna, Kunskapsakademin Alnö, 
Ljustadalen, Ottsjön, Skönsmon, Stockvik, Uddarna och Vibacke. 
Kartorna kommer, förutom i ordinarie verksamhet, allmänheten 
tillgodo i form av till exempel Hittaut, eller skolorienteringar. 
Aktuella kartor är viktigt och används även av polis vid exempelvis 
eftersök. 
 

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 –  

2021-03-10 § 34 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00748-3 - Kartbidrag för 2020 –  

Medelpads Orienteringsförbund 
• Bilaga Ansökan kartbidrag Medelpads orienteringsförbund.pdf 
_ _ _ _ 
  

                                                 
1 Njurunda OK, Selånger OK, Sundsvalls OK, VK Uvarna 
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§ 42 Remiss - motion (L) angående Speakers 
Corner på Stora torget 
(KFN-2021-00034-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-

02-16 till kommunstyrelsen som svar på rubricerad 
remiss 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsekontoret att yttra sig över en motion från Lars 
Holmgren och Stefan Falk från Liberalerna om att anlägga ett 
Speakers Corner på Stora torget i Sundsvall. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige uppdra till stadsbyggnadsnämnden att, i 
samverkan med Näringslivsbolaget och kultur- och fritidsnämnden, 
anlägga ett Speakers Corner på torget, i Storgatans omedelbara 
närhet. 
 

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 –  

2021-03-10 § 35 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00034-2 - Remiss - motion (L) 

angående Speakers Corner på Stora torget 
• Bilaga Remiss av Motion (L) Speakers Corner .msg 
• Bilaga ~ KS-2020-01111-1 Motion (L) Speakers Corner på Stora 

torget 1056767_1_1.PDF 
_ _ _ _ 
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§ 43 Kontantfria bad och friluftsanläggningar - 
återremitterad 
(KFN-2020-00760-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  införa kontantfria bad och kontantfritt i Raststugan på Södra 

berget senast juni 2021. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att införa Swish på baden innan 

kontantbetalningen tas bort. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har till kultur- och fritidsnämnden. i 
januari 2021 skrivit fram ett ärende om kontantfria bad och 
friluftsanläggningar. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för 
att få ett utlåtande från Sundsvalls kommuns pensionärsråd. En av 
pensionärsrådet sammansatt grupp har inkommit med ett svar som 
anger att man har förståelse för föreslaget till förändring och att det 
kan innebära svårigheter för vissa pensionärer. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad 
2021-03-01. 

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 –  

2021-03-10 § 38 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00760-6 - Kontantfria bad och 

friluftsanläggningar - återremitterad 
• Bilaga Remissvar kontantfria bad och friluftsanläggningar feb 

2021.docx 
• Bilaga Remissvar _Kontantfria bad och friluftsanläggningar_ 

diarienummer KFN-2020-00760.msg 
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• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 
sammanträde den 2021-01-27 - Kontantfria bad och 
friluftsanläggningar 

_ _ _ _ 
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§ 44 Begäran om medel ur kompletteringsbudget 
2021 
(KFN-2021-00136-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  hos kommunstyrelsen begära att det i 

kompletteringsbudget för 2021 avsätts 274 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden för finansiering av 2 stycken 
fältassistenter 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 (KS-2020-00856-4) 
att kommunens samtliga fältassistenter ska vara anställda av kultur- 
och fritidsnämnden så snart det är möjligt, att finansieringen med 
totalt 1 mnkr per år för två fältassistenter åren 2021 till och med år 
2024 görs genom ianspråktagande av medlen för arbetet mot 
missbruk som tilldelades kommunstyrelsen i mål och resursplan 
2021-2022 med plan för 2023-2024, att dessa 1 mnkr tillförs kultur- 
och fritidsnämnden. Då den faktiska kostnaden för finansiering av 2 
fältassistenter är 1,274 mnkr, föreslår förvaltningen nämnden begära 
medel ur kompletteringsbudgeten för de resterande 274 tkr.  
 

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 –  

2021-03-10 § 36 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00136-1 - Begäran om medel ur 

kompletteringsbudget 2021 
_ _ _ _ 
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§ 45 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-03-24 
(KFN-2021-00013-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-03-17 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. 
 

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-2021-00013-4 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-03-24 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-03-24 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 46 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2021-03-17 

 
1 (3) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2021-02-18 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 

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

- Beslut 2021-02-25 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 
regeringens besked om skärpta restriktioner för att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. (KFN-2020-00778) 

- Beslut 2021-03-05 om Verksamhetsanpassningar med anledning av 
regeringens besked om skärpta restriktioner för att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. (KFN-2020-00778) 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Idrotts- och fritidschef, 100 %, idrotts- 

och fritidsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-04-01. 
- Anställning- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, 

Idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning 2021-03-01 – 2021-08-
31. 

- Ändring i anställningen, lönetillägg. Servicetekniker, 
Idrottsplatsenheten. Utökade ansvarsområden enligt 
överenskommelse. 2021-01-01 – 2022-12-31. 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100%, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2021-03-08 – 2021-09-12. 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Budget och skuldrådgivare, 100%, 

Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning 2021-05-01 – 2021-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 100%, 

Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning 2021-02-11 – 2021-08-10. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100%, 
Stadsbiblioteket. Förlängning av anställning tom 2021-08-31. 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 

8. Föreningsbyrån1 
- Älva Sportryttarklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för sport- 

och påsklovsaktivitet om 28 000 kronor. (KFN-2021-00133)  
- Holmbygdens utveckling beviljas ett anläggningsbidrag om 1 200 

kronor. (KFN-2021-00109)  

9. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-03-10. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-15, bygglov, 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Huli 2:2. (KFN-2021-
00083) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-17, bygglov, 
nybyggnad av transformatorstation NS154934, Västerlo 3:76. (KFN-
2021-00090) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-24, detaljplan, 
granskning gällande Tornvillan 7, förtätning med flerbostadshus. 
(KFN-2021-00093) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-02-24, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus, Allsta 2:3. 
(KFN-2021-00111) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-10, bygglov, 
tillbyggnad av restaurang, Tara 1. (KFN-2021-00152) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-05, samråd 
gällande detaljplan för Aeolus 5, Stenstan. (KFN-2021-00112) 
 

                                                 
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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13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 44 ”Motion (KD) 
angående hundskog på Norra Berget”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 48 ”Motion (L) om att 
öppna en parklek i Sundsvall”. 

14. Övrigt 
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-24 § 24 

”Framtagande av plan för kommunal biblioteksverksamhet inom 
barn och utbildning samt kultur och fritid”. (BUN-2021-00084) 

- Brev till individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-03-01, 
angående inrättande av extratjänster i kultur- och fritidsnämnden, 
beskrivningar av arbetsuppgifter för extratjänster i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

- Underrättelse om antagande av detaljplan för Alliero, del av 
Norrmaln 1.1. (KFN-2020-00268) 
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