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Protokollet omfattar §§ 82-98 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Svetlana Afanasyeva. 
 
_ _ _ _  
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§ 82  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Martin Liljeros (L). 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  Information 
 
Ordförande, Niklas Evaldsson (V), informerar om: 

• Uppmaning till nämndens ledamöter och ersättare att delta på 
de arrangemang som demokratisamordnaren anordnar. Bra 
uppslutning på demokratisommarjobbarnas event ”Vem bryr 
sig”. 
 

• På nämnden kommer det även fortsättningsvis serveras endast 
kaffe/te med anledning av de ekonomiska besparingarna. 
 

• Avsikten för hösten är att fortsättningsvis ha heldagsnämnder. 
 

• Inget deltagande på Folk och kultur 2020 med anledning av 
de ekonomiska besparingarna. 
 

• Ordförandebeslutet 2019-08-16 angående investeringsbidrag, 
Modin-Zetterberghallen – Njurunda Sportklubb. 
 

• Föreläsning med bland annat Patrik Sjöberg angående ett 
tryggt föreningsliv.  

 
Kultur- och fritidsdirektör, Jonas Walker, informerar om: 

• Sportoteket tillsammans med Bredsands brobyggare är 
nominerade till The Innovation in Politics Award 2019. 
 

• Norra berget, Sundsvalls friluftsmuseum, är en av tre 
nominerade till Västernorrlands kandidat i Stora Turismpriset 
2019. En dag kvar att rösta. 

 
Friluftsstrateg, Anders Erlandsson, informerar om: 

• behovet av åtgärder i samband med vattenuttag i Sidsjön för 
att producera konstsnö utan negativ påverkan för natur- och 
miljövärden. Nämnden delges också information om att 
förvaltningen avser utreda tänkbara handlingsalternativ och 
därefter fatta nödvändiga beslut för att hantera den uppkomna 
situationen. Uppföljning av dessa beslut sker genom 
information till nämnden från kultur- och fritidsdirektören. 

 
Kultursekreterare, Anna Molin, informerar om: 

• Arbetet med områdesplanen för Bredsand. 
_ _ _ _ 
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§ 84  Delårsrapport 2 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden 
(KFN-2019-00096-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport 2 2019 
 

Ärendet 
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp två gånger under året i form av delårsrapporter.  
 
Förvaltningen följer nämndens mål- och resursplan för 2019. Med 
utgångspunkt i uppföljning av planerade aktiviteter i 
verksamhetsplanen och det ekonomiska utfallet är förvaltningens 
bedömning att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årets slut. 
Förvaltningens ekonomiska helårsprognos bedöms till 5,5 mnkr. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-15 - Delårsrapport 2 2019 

för Kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Delårsrapport 2 2019 för Kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Bilaga 4 - Delårsrapport 2 2019 - Verksamhetsplan 2019 - 

kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Bilaga 5 Åtgärder restriktivitet 2019 
• Information från Jonas Walker och Gunnar Kallin. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i kommande årsrapport (Jan-Dec) för 
2019. 
_ _ _ _ 
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§ 85  Ansökan om förlängning av 
utvecklingsbidrag - Sundsvalls Simsällskap 
 (KFN-2018-00041-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna Sundsvalls Simsällskap ansökan om förlängning av 

den del av utvecklingsbidrag KFN-2018-00041 som avser 
utbildning av simskoleledare.  

 

Ärendet 
Sundsvalls Simsällskap ansöker i samband med redovisningen av 
bidraget om en förlängning av den del som avser utbildning av 
simskoleledare. 
 
Fram till redovisningsdatumet har föreningen kunnat redovisa 
utbildningskostnader för sammanlagt 42 891 kr. Föreningen har 
därmed 27 109 kr kvar på bidraget. 
 
Föreningen önskar förlänga slutredovisningsdatumet till och med 
2019-12-31. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 61 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00041-9 - Ansökan om förlängning 

av utvecklingsbidrag - Sundsvalls Simsällskap 
• Bilaga Reviderad Redovisning av utvecklingsbidrag SSS 
• Bilaga Protokollsutdrag 
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Uppföljning av beslut 
Föreningen ska slutredovisa till Föreningsbyrån senast 2019-12-31. 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 86  Hyresavtal med Njurunda Folkets hus 
 (KFN-2019-00386-1) 
 

Beslut 
 
Nämnden beslutar 
 

att  ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i dialog med 
föreningslivet i Njurunda utreda hur Njurunda Folkets Hus 
kan fungera som föreningshus med samlingslokaler och 
mötesplatser för föreningar och medborgare i 
Njurundaområdet även i framtiden 

att  utredningen ska ske med kommunfullmäktiges övergripande 
prioritering om minskade sociala skillnader och 
landsbygdsprogrammet som utgångspunkt 

att  utredningen redovisas senast juni 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 

att  under 2020 erbjuda Njurunda Folketshusförening ett ettårigt 
avtal med en årshyra på 20tkr kronor för att säkerställa 
tillgången av samlingslokaler under utredningstiden. 

Ärendet 
Njurunda Folkets Husförening har perioden 1994-07-01 – 2019-06-
30 haft ett avtal med Sundsvalls kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen, om att kommunen står för hyreskostnaden för 
den lokal som föreningen disponerar i Kvissleby centrum. Årshyra 
2019 är ca 463 000 kr. Förvaltningen har, i och med att avtalstiden 
löper ut, sagt upp avtalet med föreningen och ska nu lämna förslag på 
hur ett nytt avtal med föreningen skulle kunna utformas.  

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning: 
 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i dialog med 
föreningslivet i Njurunda utreda hur Njurunda Folkets Hus kan 
fungera som föreningshus med samlingslokaler och mötesplatser för 
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föreningar och medborgare i Njurundaområdet även i framtiden 
 
att utredningen ska ske med kommunfullmäktiges övergripande 
prioritering om minskade sociala skillnader och 
landsbygdsprogrammet som utgångspunkt 
 
att utredningen redovisas senast juni 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
att under 2020 erbjuda Njurunda Folketshusförening ett ettårigt 
avtal med en årshyra på 20tkr kronor för att säkerställa tillgången av 
samlingslokaler under utredningstiden. 
 
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning: 
 
att Njurunda folketshus ska behandlas på samma sätt som liknande 
föreningar enligt likställighetsprincipen. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till Josefin Eurenius (M) förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds förslag. 

Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Josefin Eurenius 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 62 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00386-1 - Hyresavtal med 

Njurunda Folkets hus 
• Bilaga Brev till Sundsvalls kommun maj-19 

Uppföljning av beslut 
Utredningen ska redovisas senast juni 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 87  Önskemål från föreningar om ändrat 
öppethållande ishallar på Gärdehov 
 (KFN-2019-00404-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  inte ändra nuvarande öppettider och avgifter avseende 

ishallarna i Gärdehov enligt förslag från föreningslivet 
 
att hänskjuta frågan om ökat antal ishallar och öppethållande till 

kommande lokalbehovsplan och framtida mål- och 
resursplaner 

 

Ärendet 
IF Sundsvall hockey, Sundsvalls konståkningsklubb och 
Konståkningsklubben Iskristallen har i en skrivelse önskat att 
kommunens ishallar ska öppna tidigare och stänga senare än vad som 
gäller idag. Förvaltningen ser ingen möjlighet att tillmötesgå 
föreningarna med nuvarande förutsättningar. Dels beroende på 
ekonomi men även beroende på andra hyresgästers användande och 
Idrottsplatsenhetens personalsituation. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 63 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00404-2 - Önskemål från 

föreningar om ändrat öppethållande ishallar på Gärdehov 
• Bilaga Angående isbrist i Gärdehov 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 88  Gästhamnens organisation och drift 
 (KFN-2019-00441-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  nu gällande pris för Sundsvalls gästhamn även gäller 

sommaren 2020  
 
att  under förutsättning att IFK Sundsvall även fortsättningsvis 

vill driva Sundsvalls gästhamn teckna avtal med föreningen.  
 

Ärendet 
I anslutning till beslut om ny avgift för Sundsvalls gästhamn fick 
förvaltningen i uppdrag att ”inför säsongen 2020 se över 
gästhamnens organisation, föreningsdrift och avgifter”. 
Följande sammanställning visar att Sundsvalls gästhamn inte sticker 
ut vad gäller drift och hamnservice annat än att gästhamnen har ett 
kök och att vi saknar wifi. Kostnadsmässigt ligger Sundsvalls 
gästhamn också i nivå med övriga gästhamnar. Driften av hamnen 
liknar flertalet av övriga jämförda gästhamnar. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 64 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00441-1 - Gästhamnens 

organisation och drift 
• Bilaga Sammanställning över priser och service i respektive 

hamn 
• Bilaga Protokollsutdrag 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§ 89  Remiss - Motion (KD) angående köp av 
Tranviken 
 (KFN-2019-00367-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har kommit in med en motion till 
kommunfullmäktige där man föreslår att kommunen köper lös den 
tidigare sålda fastigheten med byggnader och bassänger på 
Tranviken. Badet har stor betydelse för boende på Alnö men även 
övriga boende och besökare i Sundsvall. Beroende på att det inte 
varit öppet och ingen underhåll sker har byggnader och bassänger 
förfallit. Förvaltningen anser att detta påverkar upplevelsen på själva 
badstranden negativt och att man bör undersöka möjligheten att badet 
får tillbaka sin tidigare attraktion för badande. 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds förslag. 

Reservation 
Robin Håkansson (KD), Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) 
och Svetlana Afanasyeva (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 65 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00367-2 - Remiss - Motion (KD) 
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angående köp av Tranviken 
• Bilaga Missivbrev KFN Motion om köp av Tranviken 
• Bilaga KS-2019-00457-1 Motion (KD) angående köp av 

Tranviken 869320_1_1 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 90  Remiss – förslag till strategi för främjande 
av socialt företagande 
 (KFN-2019-00383-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget till strategi för främjande av socialt 

företagande 
 

Ärendet 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har skickat förslag till strategi för 
främjande av socialt företagande på remiss till kultur- och 
fritidsnämnden. Förslaget till strategi kommer att behandlas i 
styrelsen för Näringslivsbolaget AB samt i styrelsen för Stadsbacken 
AB i oktober 2019, och slutligen i kommunfullmäktige under första 
halvåret 2020. 
 
Strategin för främjande av socialt företagande syftar till att beskriva 
hur Sundsvalls kommun kan bidra till goda förutsättningar för sociala 
företag att etableras, växa och utveckla sina verksamheter. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 68 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00383-2 - Remiss – förslag till 

strategi för främjande av socialt företagande 
• Bilaga Förslag till strategi för främjande av socialt företagande 

190523 
• Bilaga Missivbrev - Förslag till strategi för främjande av socialt 
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företagande 

Uppföljning av beslut 
Strategin gäller tills vidare med första översyn 2023-12-31. 
_ _ _ _ 
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§ 91  Remiss Renhållningsordning med 
avfallsplan och lokala föreskrifter 2020-2030 
 (KFN-2019-00261-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-21 och överlämna den till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

 

Ärendet 
Sundsvalls kommun arbetar med att ta fram en ny 
renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter om 
avfallshantering. Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje 
kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Innan en renhållningsordning 
antas ska kommunen, enligt miljöbalken 15 kap 42 §, ställa ut ett 
förslag till renhållningsordning för granskning. Därav denna remiss 
till nämnderna. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 67 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00261-2 - Remiss 

Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 
2020-2030 

• Bilaga Avfallsplan2020-2030_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1_lokala föreskrifter_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1a_föreskriftsbilaga1_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1b_ föreskriftsbilaga2_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 2_Nulägesbeskrivning_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 3_uppföljning av mål och 

åtgärder_samrådsversion_april2019 
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• Bilaga Bilaga 4_Miljömål etc_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 5_ anläggningar för att förebygga och hantera 

avfall_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 6_Nedlagda deponier_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 7_ Miljökonsekvensbeskrivning_ samrådsversion 

april 2019 
• Bilaga Bilaga 8_konsekvenser för verksamheterna - 

avfallsplan_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 9_Åtgärdslista 

sammanställning_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Missiv_renhållningsordning_april 
• Bilaga Protokollsutdrag 

Uppföljning av beslut 
Återkoppling till nämnden av den slutliga versionen av 
Renhållningsordning med avfallsplan när det har antagits av 
fullmäktige.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Remiss miljöstrategiskt program 2020-2030 
 (KFN-2019-00251-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-20 och överlämna den till kommunstyrelsekontoret 
för vidare hantering. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över förslaget till 
miljöstrategiskt program 2020-2030 som är ute på remiss inför 
behandling i kommunfullmäktige. Det miljöstrategiska programmet 
håller ihop miljöfrågorna i flera underliggande styrdokument och 
planer, och utgör därmed ett koncentrerat och ett övergripande 
paraply för det strategiska arbetet med miljö och klimat i Sundsvalls 
kommun. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 66 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00251-2 - Remiss miljöstrategiskt 

program 2020-2030 
• Bilaga Protokollsutdrag SEFU 2019-04-16 § 24 
• Bilaga Miljöstrategiskt program 2020-

2030_remissversion_april2019 
• Bilaga Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan_april 2019 
• Bilaga Konsekvenser för verksamheterna_april 2019 
• Bilaga Målsättningar per nämnd och styrelse april_2019 
• Bilaga Missiv 
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Uppföljning av beslut 
Återkoppling till nämnden av den slutliga versionen av det 
miljöstrategiska programmet när det har antagits av fullmäktige.  
 
_ _ _ _ 
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§ 93  Uppföljning 2019 av Landsbygdsprogram 
2021 för Sundsvalls kommun - remiss 
 (KFN-2019-00378-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-23 till 

kommunstyrelsen som statusrapport för nämndens uppdrag i 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun antogs av 
kommunfullmäktige i september 2016. Landsbygdsprogrammet 
följdes 
upp för första gången 2017 och en andra gång 2018. Nu genomför 
kommunstyrelsen den tredje uppföljningen av handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet. Kultur- och fritidsnämnden har ombetts 
lämna en statusrapport för sina uppdrag i planen. Nämndens svar 
ingår i en koncerngemensam uppföljning, som ska lämnas till 
kommunfullmäktige i december 2019. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 69 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00378-2 - Uppföljning 2019 av 

Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun - remiss 
• Bilaga Landsbygdsprogram 2021 - Reviderad 2019-06-11 
• Bilaga UPPFÖLJNING LBP 2017 
• Bilaga UPPFÖLJNING LBP 2018 
• Bilaga Remissmissiv uppföljning 2019 av landsbygdsprogram 

2021 
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Uppföljning av beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kommer få ta del av 
kommunfullmäktiges beslut gällande uppföljningen av programmet. 
_ _ _ _ 
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§ 94  Granskning hantering av drivmedels- och 
kreditkort 
 (KFN-2019-00098-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att   godkänna förvaltningens yttrande och överlämna det till 

kommunrevisionen. 
 

Ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls 
kommun genomfört en granskning för att bedöma om den interna 
kontrollen gällande hantering av drivmedels- och kreditkort är 
ändamålsenlig. Granskningen avser kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden. Berörda nämnder har fått 
granskningsrapporten med dess rekommendationer för yttrande. Svar 
lämnas till kommunrevisionen senast den 10 oktober 2019.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 70 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00098-3 - Granskning hantering av 

drivmedels- och kreditkort – svar på remiss 
• Bilaga Hantering_drivmedels_och_kreditkort_2019_rapport 
• Bilaga Hantering_drivmedels_och_kontokort_2019_skrivelse 

Uppföljning av beslut 
Revisionens slutliga version av granskningsrapporten lämnas till 
nämnden för kännedom.  
 
_ _ _ _ 
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§ 95  Uppföljning av schablonbidrag 
 (KFN-2019-00377-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  översända förvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar till 

kommunstyrelsekontoret avseende frågor om statlig schablon- 
ersättning för mottagande av vissa nyanlända 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 250 att fastställa 
riktlinjer  
för fördelning av statlig schablonersättning för mottagande av vissa 
nyanlända. Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen 
årligen följer upp användningen av schablonmedlen. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-12-03 § 257 ska det i 
uppföljningen framgå hur resurserna fördelats per kön, kvinna/flicka 
och man/pojke. 
Beslutet togs efter verksamheternas genomförande. Det har därför 
inte varit möjligt att konstatera medlens fördelning per kön när 
statistik saknas för 2018. 
 
 
Kommunstyrelsen kommer också att göra en översyn av nuvarande 
fördelningsmodell. Berörda nämnder uppmanas att komma med 
synpunkter och ge förslag till förändringar. Nämndernas svar ligger 
till grund för kommunstyrelsens utvärdering av nuvarande 
beräkningsmodell samt eventuella förändringar inför nästkommande 
år.  
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 71 
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• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00377-2 - Uppföljning av 
schablonbidrag 

• Bilaga KS-2019-00606-1 Uppföljning av schablonbidrag 
nyanlända 891266_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 96  Valärende - ny ledamot och ersättare i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och 
kultur- och fritidspresidiet 
 (KFN-2019-00007-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Jeanette Hedlund (S) som majoritetens ersättare i kultur- 

och fritidspresidiet. 
 
att utse Per Lindstrand (M) till ledamot i kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott och till representant i kultur- 
och fritidspresidiet. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2019-06-24 att 
bevilja Patrik Gustavssons (M) avsägelse som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Patrik var även ledamot i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott och en av nämndens representanter i 
kultur- och fritidspresidiet. Nämndens måste därför utse en ny 
ledamot till arbetsutskottet och ny representant till kultur- och 
fritidspresidiet. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, att 
utse Jeanette Hedlund (S) till majoritetens ersättare i kultur- och 
fritidspresidiet. 
 
Josefin Eurenius (M) yrkar att utse Per Lindstrand (M) till ordinarie 
ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och till 
representant i kultur- och fritidspresidiet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Niklas 
Evaldssons och Josefin Eurenius yrkanden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 72 
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• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-10 - Valärende - ny ledamot 
i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

• Bilaga Protokoll KF 2019-06-24 §151 valärenden.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 97  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-09-25 
(KFN-2019-00003-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2019-09-16 
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 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00003-13 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2019-09-25 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

KFN 2019-09-25 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 98  Övriga frågor 
 
Marin Liljeros (L) fråga gällde bakgrunden kring 
ordförandebeslutet angående investeringsbidrag, Modin-
Zetterberghallen, Njurunda Sportklubb. 
 
I och med att ordförande informerade om detta beslut under punkten 
Information så anses frågan besvarad. 
_ _ _ _ 
 
 



  
2019-09-16 

 
1 (7) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Investeringsbidrag, Modin-Zetterberghallen, Njurunda 

Sportklubb. Enligt p 5.3, KFN:s delegationsordning. (KFN-2019-
00408) 

 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-06-01 – 2019-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-06-01 – 2019-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, 

Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-09-
01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-11-
01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Marknadsförare, 100 %, 
Himlabadet. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-09-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Informationsvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-05-01 – 2019-09-
30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-01 – 2019-09-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-01 – 2019-09-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2018-07-21 – 2020-01-
12. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 83 %, Matforshallen. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-08-19 – 2019-12-31. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Matforshallen. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-01-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Utevaktmästare, Uthyrningsbyrån. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-09-20 – 2020-05-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, 
Idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-09-01 – 
2019-12-31. 

- Avslut av anställning med anledning av pension, gruppledare, 
idrotts- och fritidsavdelningen. Sista anställningsdag 2019-10-31. 

- Avslut av anställning med anledning av arbete i privat 
verksamhet, badvärd, idrotts- och fritidsavdelningen. Sista 
anställningsdag 2019-08-18. 

- Nr 2604 Externa hyresavtal, avser Norrmalm 3:25. Sundsvalls 
Innebandyförening. Avtalstid 2019-07-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2605 Externa hyresavtal, avser Njurundahallen, kontorsrum. 
Njurunda Simsällskap. Avtalstid 2019-06-01 – 2020-05-31. 

- Nr 2606 Externa hyresavtal, avser Nordichallen, Ramadan. 
Islamiskt Kulturcenter. Avtalstid 2019-08-10 – 2019-08-11. 

- Nr 2607 Externa hyresavtal, avser Nordichallen. Jehovas Vittnen. 
Avtalstid 2020-07-26 – 2020-07-28. 

- Nr 2608 Interna hyresavtal, avser 14364 Sidsjöbacken, projekt 
95137, gångstråk mm. Drakfastigheter. Avtalstid 2019-07-01 – 
2049-06-30. 

- Nr 2609 Interna hyresavtal, avser 14364 Sidsjöbacken, ny 
returvattenledning. Drakfastigheter. Avtalstid 2019-07-01 – 2049-
06-30. 

- Nr 2610 Interna hyresavtal, avser 14364 Sidsjöbacken, projekt 
95108, nyanläggning barnbacke med egen lift. Drakfastigheter. 
Avtalstid 2019-07-01 – 2034-06-30. 

- Nr 2611 Skötselavtal, avser badplatsen vid Västra Lövsjön. 
Nora/Västansjö Byggnadsförening. Avtalstid 2019-06-01 – 2019-
08-31. 

- Nr 2612 Externa hyresavtal, avser Sporthallen Konsert W.A.S.P. 
Triffid And Danger Concerts AB. Avtalstid 2020-04-25 – 2020-
04-26. 

- Nr 2613 Externa hyresavtal, avser Sporthallen Förråd. Sundsvalls 
Demolition Rollers. Avtalstid 2019-07-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2614 Externa hyresavtal, avser boxningslokal och kansli, 
Njurundahallen. Njurunda Boxningsklubb. Avtalstid 2019-09-01 – 
2020-08-31. 

- Nr 2616 Skötselavtal, avser badplatsen Räveln. 
Sommarstugeföreningen Räveln. Avtalstid 2019-06-01 – 2019-08-
31. 
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4. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timmar, 

Unga Magasinet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-03 – 2020-
06-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timmar, 
Unga Magasinet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-03 – 2020-
06-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad f-ledare, 100 %, Nacksta 
fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2019-07-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, 100 %, 
U.avd Skönsmon. Tidsbegränsad anställning, 2019-09-02 – 2020-
02-14. 

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Skönsbergs 
fritidsgård/Nacksta fritidsgård. Tillsvidareanställning fr.o.m. 
2019-08-26. 

- Nr 2615 Externa hyresavtal, avser bygghallen Västermalm. 
Drakstaden. Avtalstid 2019-09-01 – 2020-09-01. 

 
 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Evenemangsassistent, 100 %, 

Scenservice. Tidsbegränsad anställning, 2019-08-12 – 2019-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-11-04 – 2020-03-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-08-26 – 2020-01-26. 
- Anställnings- och lönebeslut. Byggnadsantikvarie, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-08-12 – 2020-02-09. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Sundsvalls museum. 

Tillsvidareanställning, 2019-09-02, chefsavtal t.o.m. 2022-09-02. 
- Anställnings- och lönebeslut. Konstpedagog, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-04-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-08-19 – 2019-10-06. 
- Anställnings- och lönebeslut. Utvecklingsledare, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-09-02. 
- Anställnings- och lönebeslut. Museitekniker, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2019-10-01 – 2019-11-10. 
 

 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-09-01 – 2019-12-31. 
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7. Kultur- och fritidskontoret 
- Anställnings- och lönebeslut. Informationsassistent, intermittent, 

Kultur- och fritidskontoret. Tidsbegränsad anställning, 2019-07-
01 – 2019-08-02. 

 

8. Föreningsbyrån 
- Sundsvall Baseboll Softboll Club Mosquitos beviljas ett 

sommarlovsbidrag om 45 000 kr. (KFN-2019-00308) 
- Bredsands Folkets husförening beviljas ett sommarlovsbidrag om 

10 000 kr. (KFN-2019–00340) 
- Föreningen Klingstagården beviljas ett öppet föreningsstöd om 3 

600 kr. (KFN-2019-00309) 
- Älva Sportryttarklubb beviljas ett sommarlovsbidrag om 25 000 

kr. (KFN-2019-00336) 
- KFUM Kometerna beviljas ett sommarlovsbidrag om 6 600 kr. 

(KFN-2019-00355) 
- Sundsvalls golfklubb beviljas ett sommarlovsbidrag om 20 000 kr. 

(KFN-2019-00343) 
- Dataföreningen Sundsvall beviljas ett sommarlovsbidrag om  

20 000 kr. (KFN-2019-00346) 
- Sluss Livslust ideell förenings ansökan om utvecklingsbidrag 

avslås. (KFN-2019-00047) 
- Fancy Cheer Sundsvall beviljas ett hyresbidrag om 21 000 kr. 

(KFN-2019-00337) 
- Rädda Barnens lokalavdelning i Sundsvall beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 44 000 kr. (KFN-2019-00349) 
- Indals Idrottsförening beviljas ett öppet föreningsstöd om 7 800 

kr. (KFN-2019-00212) 
- Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening beviljas ett 

utvecklingsbidrag om 51 000 kr. (KFN-2019-00211) 
- Verdandi Sundsvalls ansökan om sommarlovsbidrag avslås. (KFN-

2019-00318) 
- Sundsvalls Sportfiskeklubb beviljas ett arrangemangsbidrag om  

4 500 kr. (KFN-2019-00361) 
- Sundsvalls stadscirkus beviljas ett verksamhetsbidrag om  

55 000 kr. (KFN-2019-00161) 
- Dykets Intresseförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 30 

000 kr. (KFN-2019-00358) 
- Syskonskap förenings ansökan om utvecklingsbidrag avslås. (KFN-

2019-00276) 
- Somaliska Kultur Förenings ansökan om utvecklingsbidrag 

avvisas. (KFN-2019-00313) 
- Föreningen Nätverket Vileda beviljas ett arrangemangsbidrag om  

10 000 kr. (KFN-2019-00381) 
- KK Iskristallen Sundsvalls ansökan om utvecklingsbidrag avslås. 

(KFN-2019-00379) 
- KK Iskristallen Sundsvalls ansökan om utvecklingsbidrag avslås. 

(KFN-2019-00380) 
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- Bredsands Folkets husförening beviljas ett arrangemangsbidrag 
om 17 000 kr. (KFN-2019-00419) 

- Körföreningen Mousiké beviljas ett arrangemangsbidrag om  
20 000 kr. (KFN-2019-00368) 

- Kamratföreningen Y-bataljonen beviljas ett arrangemangsbidrag 
om 4 500 kr. (KFN-2019-00302) 

 
 

9. Lotteritillstånd 
- IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 

enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-08-28 – 2019-08-31.(KFN-
2019-00409) 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2019-09-11. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott 
- Protokoll, 2019-06-10. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-12, 

förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage, Bergom 
2:54. (KFN-2019-00384) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-25, bygglov 
för caféverksamhet i stationshus, Östermalm 1:34. (KFN-2019-00359) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-30, bygglov, 
nybyggnad enbostadshus, Huli 2:2. (KFN-2019-00478) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-13 – 
bygglov, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 
garage, Rökland 1:140 (KFN-2019-00399). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-26 – bygglov 
tillbyggnad av industribyggnad, Spikarna 1:89. (KFN-2019-00351). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-12 – bygglov 
nybyggnad av fritidshus, Tuna-Vi 3:43. (KFN-2019-00395). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-13 – bygglov 
nybyggnad av enbostadshus och garage, Öde 1:54. (KFN-2019-00396). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-27 – 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Fjolsta 6:1 (KFN-2019-
00403). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-30 – 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad, Stömsta 1:12. (KFN-2019-00447). 
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- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-30 – 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Älva 12:1. (KFN-2019-
00469). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-13 – bygglov 
nybyggnad av teknikbod för fiber, Hov 4:24. (KFN-2019-00382). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-07-04 – 
bygglov, förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Fjolsta 8:1. 
(KFN-2019-00354). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-07-04 – 
bygglov, förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Tuna-Vi 
3:7. (KFN-2019-00372). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-23 – 
bygglov, nybyggnad av förrådsbyggnad, installation av eldstad, 
Hov 1:29. (KFN-2019-00410). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-22 – rivning 
av bostadshus och nybyggnad av carport med förråd, Sundsskogen 
1:41. (KFN-2019-00405). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-17 – samråd 
detaljplan för Finnkajen, del av Stenstaden 1:4 m.fl. (KFN-2019-
00317). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-15 – samråd 
detaljplan för del av stg 1353 m.fl., LV5-området, hyresbostäder i 
befintlig bebyggelse. (KFN-2019-00397). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-10 – samråd 
detaljplan gällande ny övergångspassage i markplan, 
Njurundabommen, del av Njurunda Prästbol 1:47 och 1:24. (KFN-
2019-00320). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-26 – samråd 
detaljplan för Norra kajen 1C parkeringshus, del av Rorgängaren 
4 m.fl. (KFN-2019-00365). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-14 – samråd 
detaljplan, förtätning av hyresbostäder, Tornvillan 7. (KFN-2019-
00401). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-30 – 
upphävande av del av detaljplan Matfors 24, del av Vattjom 2:25. 
(KFN-2019-00371). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-13 – 
förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus, Älva 4:22. (KFN-
2019-00412). 

- Svar på remiss från miljökontoret, 2019-08-19 – omprövning av 
beslut från miljökontoret, anmälan om användning av avfall för 
anläggningsändamål, Överkolsta 1:22. (KFN-2019-00439). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-08-19 – 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Österkolsta 1:22. (KFN-
2019-00394). 
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13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 153 ”Tekniskt 
omräknad Mål och resursplan 2020 med plan för 2021-2022”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 124 ”Uppföljning av 
pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 157 ”Översyn av 
internhyressystem”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 152 ”Delårsrapport 
januari-april 2019 för kommunen och kommunkoncernen”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 132 ”Uppföljning av 
pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-06-10 § 158 ”Styr- och 
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern – redaktionell 
ändring”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-06-19 § 15 
”Rapport medarbetarenkät 2019”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-06-19 § 13 
”Uppföljning av sjukfrånvaro juni 2019”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 151 ”Valärenden”. 
 

 
 

14. Övrigt 
- Meddelande från Länsstyrelsen Västernorrland 2019-06-25 

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter” 
- Remissvar från KFN 2019-05-31 ”Remissvar i ärende rörande 

alkoholservering. (KFN-2019-00330) 
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