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Protokollet omfattar §§ 118-133 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Josefin Eurenius 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll. 
Ersättare är Robin Håkansson. 
 
_ _ _ _  
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§ 118  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av ärendet 

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), anmält av ordförande Niklas 
Evaldsson (V). Ärendet blir punkt nummer 15 på 
dagordningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 119  Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar om den pågående processen med att anställa en ny 
förvaltningsdirektör. 

 
• Informerar om ordförandebeslutet han tagit gällande 

anläggnings- och aktivitetsbidrag för Sund IF. 
 

• Informerar om det ordförandebeslut han tagit gällande 
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. 
 

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

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

 
• Informerar om förvaltningens arbete med 

kostnadsminskningar. 
 

 
Projektledare Vincent Arvidsson: 
 

• Ger en lägesbild av Dynamo Sundsvall – ett 
affärsutvecklingsprojekt på rull. 

 
Enhetschef Erika Forsberg: 
 

• Ger en lägesbild kring investeringarna på Norra Berget. 
 

• Informerar om brandskyddet för lokalerna på Norra berget, 
vilket ansvar förvaltningen som hyresvärd har samt vilket 
ansvar hyresgästen har i fråga om brandskydd. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 120  Ny fullstor idrottshall i centrala Sundsvall 
(KFN-2020-00698-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Drakfastigheter och Barn- och utbildningsförvaltningen göra 
en förstudie innehållande behovsanalys och projektering för 
en ny fullstor idrottshall i centrala Sundsvall, utifrån Barn- 
och utbildningsnämndens beslut om placering 

 
att  behovsanalysen ska utgå från skolans och föreningslivets 

behov 
 
att  senast i november 2021 redovisa förslag på utformning, 

investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad för en ny 
fullstor idrottshall i centrala Sundsvall, utifrån Barn- och 
utbildningsnämndens beslut om placering 

Ärendet 
I investeringsbudgeten i MRP 2021-2022 avsätts 60 mnkr 2022 för 
en fullstor idrottshall i Sundsvall. I detta ärende har nämnden att ta 
ställning till förvaltningens förslag om att uppdra till förvaltningen att 
i samverkan med Drakfastigheter och Barn- och 
utbildningsförvaltningen göra en förstudie innehållande behovsanalys 
och projektering för en ny fullstor idrottshall i centrala Sundsvall, 
och att redovisa förslag på utformning, investeringskostnad och 
tillkommande lokalkostnad senast i november 2021. 

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 – 

2020-12-02 § 102 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00698-1 - Ny fullstor idrottshall i 

centrala Sundsvall 
• Elin Berglund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 121 Ny fullstor idrottshall i Indal eller Liden 
(KFN-2020-00681-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att placera en enklare fullstor idrottshall i Indal 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Drakfastigheter och Barn- och utbildningsförvaltningen göra 
en förstudie innehållande behovsanalys och projektering för 
en enklare fullstor idrottshall i Indal. 

 
att  behovsanalysen ska utgå från skolans och föreningslivets 

behov. 
 
att  senast i november 2021 redovisa förslag på utformning, 

investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad för en 
enklare fullstor idrottshall i Indal, samt  

 
att  förvaltningen och Drakfastigheter återkommer till nämnden 

senast i mars 2021 med en redogörelse för hur man 
projekterar en enklare fullstor hall i Indal till en låg kostnad, 
och även redogöra för kostnadsnivåer för tidigare 
färdigställda kommunala och privata hallar i andra 
kommuner. 

 

Ärendet 
I investeringsbudgeten i MRP 2021-2022 avsätts 30 mnkr 2022 för 
en ny fullstor idrottshall i Indal-Liden. I detta ärende har nämnden att 
besluta om placering av den nya idrottshallen. Nämnden har också att 
ta ställning till förvaltningens förslag om att uppdra till förvaltningen 
att i samverkan med Drakfastigheter och Barn- och 
utbildningsförvaltningen göra en förstudie innehållande behovsanalys 
och projektering för en fullstor idrottshall i Indal eller Liden, och att 
redovisa förslag på utformning, investeringskostnad och 
tillkommande lokalkostnad senast i november 2021. 
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Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, avslag till 
förvaltningens förslag till beslut och önskar, för moderaternas 
räkning, få lämna en protokollsanteckning. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut, samt ställer sig bakom Per Lindstrands (M) 
protokollsanteckning. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
följande: 
 
att placera en enklare fullstor idrottshall i Indal 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter 
och Barn- och utbildningsförvaltningen göra en förstudie 
innehållande behovsanalys och projektering för en enklare fullstor 
idrottshall i Indal. 
 
att behovsanalysen ska utgå från skolans och föreningslivets behov. 
 
att senast i november 2021 redovisa förslag på utformning, 
investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad för en enklare 
fullstor idrottshall i Indal, samt  
 
att förvaltningen och Drakfastigheter återkommer till nämnden 
senast i mars 2021 med en redogörelse för hur man projekterar en 
enklare fullstor hall i Indal till en låg kostnad, och även redogöra för 
kostnadsnivåer för tidigare färdigställda kommunala och privata 
hallar i andra kommuner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) förslag. 
 
Ordföranden godkänner protokollsanteckningen. 

Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras respektive 
yrkande. 
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Protokollsanteckning 
Per Lindstrand (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna ser behovet av en ny idrottshall i kommunen, då det 
råder brist på hallytor. En sådan hall bör därför vara betydligt mer 
centralt placerad för att kunna täcka behovet.  
Därför yrkar moderaterna avslag i detta ärende med hänvisning till 
vårt förslag om ett nytt idrottscenter. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2020-12-02 § 103 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00681-1 - Ny fullstor idrottshall i 

Indal eller Liden 
• Bilaga Synpunkter fr. lokala rådet ang. idrottshall Indal, Liden 
• Elin Berglund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 122  Förslag till projektdirektiv med budget för 
arbetet med en idrottspolitisk strategi 
(KFN-2020-00296-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att genomföra arbetet med en 

idrottspolitisk strategi i enlighet med förvaltningens förslag 
till direktiv. 

 
att projektdirektivets tidsplan kompletteras med att 

arbetsutskottet i oktober 2021 informeras om det 
idrottspolitiska programmets struktur och disposition 

Ärendet 
I samband med Mål-och resursplan 2013 gavs kultur-och 
fritidsnämnden ett uppdrag ”Idrottspolitisk i fokus” (F&K 2013:6). 
Uppdraget formulerades såhär: ”Ett helhetsgrepp behöver tas när det 
gäller idrottspolitiken och politiken behöver göra en samlad strategi 
som ska omfatta både elit- och ungdomsidrott. Sundsvall är en 
idrottsstad som lockar många idrottsintresserade människor att 
studera och verka i staden. En idrottspolitisk plan ska tas fram under 
planperioden. Planen ska tas fram i samråd med idrotten.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-12 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv och budget för 
arbetet med en idrottspolitisk strategi. Beslut om direktiv och budget 
ska fattas av nämnden. 
 

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av en att-sats 
som lyder: 
 
att projektdirektivets tidsplan kompletteras med att arbetsutskottet i 
oktober 2021 informeras om det idrottspolitiska programmets 
struktur och disposition. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt detta förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2020-12-02 § 104 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00296-1 - Förslag till 

projektdirektiv med budget för arbetet med en idrottspolitisk 
strategi 

• Bilaga Direktiv idrottspolitisk strategi - utkast 20201119 
_ _ _ _ 
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§ 123 Friluftsstråk längs Tunadalsspåret 
(KFN-2020-00640-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  kultur-och fritidsnämnden tar ansvar för drift och underhåll av 

frilufsstråk längs Tunadalsspåret när det iordningställts och 
överlämnats till kommunen  

 
att  spårets skötsel ska genomföras med en ambitionsnivå så som 

det beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-
11-03 

Ärendet 
Trafikverket planerar att lägga ned det gamla Tunadalsspåret från 
Gångsta till Maland när det nya spåret tas i drift. Nedläggningen sker 
preliminärt 2024. 
 
Trafikverket har ställt en fråga till Stadsbyggnadskontoret om att 
överta Tunadalsspåret när det rivs om några år, för att nyttja det som 
gång-/friluftsstråk. Stadsbyggnadskontoret ser inga problem med att 
överta marken, men har inte möjlighet att sköta driften av ett gång-
/friluftsstråk. De har därför ställt frågan till Kultur- och 
fritidsnämnden om möjlighet att sköta stråket. 
 
Trafikverket kommer sanera spåret och ta bort järnvägsanläggningar 
som räls och slipers. Om kommunen önskar erbjuder Trafikverket 
också att utan ersättning iordningställa spåret samt passager förbi 
Valmets industrifastighet, med grusad gångyta på två meters bredd. 

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 – 

2020-12-02 § 105 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00640-2 - Friluftsstråk längs 

Tunadalsspåret 
• Bilaga Bilaga 1 - Beskrivning av delsträckor 
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• Bilaga Friluftsstråk utmed Tunadalsspåret som tas ur drift.msg 
_ _ _ _ 
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§ 124  Riktlinjer och rutiner för inköp och 
hantering av offentlig konst 
(KFN-2020-00685-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga till ett förtydligande gällande försäljning av konst i 

riktlinjerna samt att ändra så att ordvalet blir konsekvent. 
 
att  efter ändringen ovan, godkänna förvaltningens förslag till 

Rutiner för inköp och hantering av offentlig konst 
 
att  delegera till förvaltningen att revidera Rutiner för inköp och 

hantering av offentlig konst vid behov 
 

Ärendet 
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram rutiner för inköp 
och hantering av offentlig konst för nämnden att ta ställning till. 

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 – 

2020-12-02 § 101 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens konstutskott – 

2020-11-16 § 23 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00685-1 - Riktlinjer och rutiner för 

inköp och hantering av offentlig konst 
• Bilaga Riktlinjer och rutiner offentlig konst 
• Bilaga Riktlinjer och rutiner offentlig konst – förslag till ändring 
• Bilaga Låneavtal för offentlig konst 
_ _ _ _ 
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§ 125  Fortsatt och ökat stöd till föreningslivet 
under coronapandemin 2020-2021 
(KFN-2020-00289-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fortsätta stödja föreningslivet år 2021 genom att: 
 

1) avsätta ytterligare 1 500 000 kr år 2021 i särskilt bidrag för 
föreningslivets behov kopplade till coronapandemin, 
 

2) omständigheter med direkt koppling till coronapandemin inte 
ska inverka negativt på föreningars möjlighet till eller 
bedömningen av kommande års bidrag, 
 

3) fortsätta tillämpa nämndens anpassade handläggningsregler 
från den 17 juni 2020 för samtliga bidragsformer där de är 
tillämpliga, 

 
att  finansiering av bidraget år 2021 sker som en särskild satsning 

med stöd av anslaget ”Stärkt föreningsliv”, 
 
att  kvarvarande 850 000 kronor av 2020 års särskilda bidrag för 

föreningars behov kopplat till coronapandemin får användas 
till ansökningsomgång 2 år 2020, 
 

att  ansökningsomgång 3 år 2020, som handläggs år 2021, 
finansieras genom interimsbokning av bidragsmedel med upp 
till 800 000 kr, 

 
att  Föreningsbyrån beslutar om ansökningsperioder 2021 samt 

övriga ansökningsregler för bidragen. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni och september 2020 om 
stöd till föreningslivet med anledning av coronapandemin. Nämnden 
har bland annat avsatt 1,5 mnkr i en tillfällig bidragsform som syftar 
till att hjälpa föreningslivet att hantera coronapandemin år 2020. Nu 
väntas pandemin sträcka sig in i nästa år. Föreningslivet kommer 
troligen ha behov av särskilt ekonomiskt stöd så länge pandemin 
pågår. I ärendet får kultur- och fritidsnämnden en statusrapport om 
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hur stödet har fördelats hittills. Nämnden får också ta ställning till hur 
nuvarande och kommande stödbehov ska hanteras. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2020-12-02 § 109 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00289-10 - Fortsatt och ökat stöd 

till föreningslivet under coronapandemin 2020-2021 
• Bilaga Stöd till föreningslivet under coronapandemin 2020 - 

statusrapport 
• Bilaga Protokollsutdrag 2020-09-30 § 84 Ordförandeförslag - 

avsätta medel till föreningar med anledning av Covid-19 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19 
_ _ _ _ 
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§ 126  Utredning - Njurunda Folkets Hus funktion 
som föreningshus med samlingslokaler och 
mötesplatser för föreningar och medborgare i 
Njurundaområdet 
(KFN-2020-00309-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att erbjuda ett förnyat avtal med Njurunda Folketshusförening att 

gälla fr.o.m. juli 2021 till full hyreskostnad (ca 470 tkr 2020) 
med möjlighet att ansöka om hyresbidrag enligt ordinarie 
regelverk för föreningsbidrag 

 
att om Njurunda folketshusförening tackar nej till att hyra 

lokalen enligt ovan säga upp avtalet med föreningen att gälla 
fr.o.m. den 1 juli 2021 samt säga upp internhyresavtalet för 
lokalen hos Drakfastigheter. 

 
att ställa sig positiv till initiativet att skapa en servicepunkt i 

området, men att lämna till de lokala aktörerna att driva detta 
arbete 

 
att eventuellt stöd till en servicepunkt i området beslutas i 

särskild ordning inom gällande regelverk 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra 
en utredning om hur Njurunda Folkets Hus kan fungera som 
föreningshus med samlingslokaler och mötesplatser för föreningar 
och medborgare i Njurundaområdet. Utredningen ska ske i dialog 
med föreningslivet i Njurunda. 
 
Medelpads Räddningstjänstförbund har genomfört uppdraget och har 
överlämnat en rapport. Nämnden behöver nu ta ställning till vad som 
ska hända med Njurunda Folkets hus.  

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 – 

2020-12-02 § 107 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00309-10 - Utredning - Njurunda 

Folkets Hus funktion som föreningshus med samlingslokaler och 
mötesplatser för föreningar och medborgare i Njurundaområdet 

• Bilaga Utredning Njurunda Folkets Hus - MRF 
• Bilaga Bilaga 1 - Hyresgäster hos Njurunda folkets hus 
• Bilaga Bilaga 2 - Exempel på schema över aktiviter 
• Bilaga Bilaga 3 - Skrivelser från föreningar 
 
_ _ _ _ 
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§ 127  Remiss - Förslag till modell för 
medborgardialog 
(KFN-2020-00679-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till initiativet att utveckla en modell för  

medborgardialog i Sundsvalls kommun, samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen att en djupare analys 

genomförs av de utmaningar som följer med förslaget 
gällande resurser och samordning med befintliga 
system i enlighet med det som beskrivs i remissvaret, 
innan modellen för medborgardialog genomförs 

 
att det behövs förtydligas i modellen för medborgardialog 

att kommunala folkomröstningar är något som används 
restriktivt och eventuellt beslut om genomförande av 
folkomröstning ligger utanför den övriga processen för 
medborgardialog. 

 
att E-petitioner är ett spännande verktyg som vi är positiva 

till att testa i Sundsvalls kommun. Det ökar möjligheten 
för medborgarna att föra fram idéer och förslag, men 
kan också ge de förtroendevalda en bättre bild inför 
beslut och prioriteringar. Däremot anser vi att nivån om 
100 personer på tre månader som ställer sig bakom ett 
förslag är en för liten andel av Sundsvallsborna för att 
det ska uppfattas som representativt. Vi anser att ett 
högre antal bör föras in i modellen. Det bör också 
förtydligas vad diskuteras i lämpligt politiskt 
sammanhang innebär och hur ansvarsfördelningen 
mellan förtroendevalda och förvaltning när det gäller 
mottagande av förslagen ser ut. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till modell för 
medborgardialog i Sundsvalls kommun som skickats till samtliga 
nämnder på remiss (KS-2019-00697).  
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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 – 

2020-12-02 § 106 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00679-3 - Remiss - Förslag till 

modell för medborgardialog 
• Bilaga Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls 

kommun.pdf 
• Bilaga Missiv medborgardialogmodell.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 128  Rapport om intern kontrollplan 2020 inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
(KFN-2019-00871-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2020 års internkontroll och 

överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens 
revisorer 

 
att uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna åtgärder 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp plan för internkontroll 
2020 inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har utgått från det av 
kommunfullmäktige fastställda reglementet för internkontroll samt 
nämndens beslut om internkontroll 2020. 
 

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 – 

2020-12-02 § 108 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00871-6 – Rapport om intern 

kontrollplan 2020 inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde 

• Bilaga Bilaga 1 Rapport kontrollansvarig - regler för resor 
• Bilaga Bilaga 1.1 Resepolicy för Sundsvalls kommun 

20090330 §541 
• Bilaga Bilaga 2 Rapport kontrollansvarig - regler för 

representation 
• Bilaga Bilaga 2.1 Regler för representation 20100329 §743 
• Bilaga Bilaga 1.2-2.2 Genomlysning av underlag resor logi 

och representation 
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• Bilaga Bilaga 3  Rapport kontrollansvarig - hantering av 
kreditkort 

• Bilaga Bilaga 3.1 Rutin ansökan om Eurocard 20040901 
• Bilaga Bilaga 3.2 Regler för hantering av kort som 

betalningsmedel 20041201 
• Bilaga Bilaga 4 Rapport kontrollansvarig - Implementation av 

GDPR 
• Bilaga Bilaga 4.1 Beslut om uppföljning av implementation 

av GDPR - Protokollsutdrag KF 2019-03-25 §71 
• Bilaga Bilaga 4.2 PM - Implementering av 

dataskyddsförordningen - 2020 års uppföljning 
• Bilaga Bilaga 5 Rapport kontrollansvarig - Intermittenter 

2020 
• Bilaga Bilaga 5.1 Kommunens arbetsgivarpolitiska strategi 
• Bilaga Bilaga 5.2 PM internkontroll KFN 2020 - använder 

förvaltningen systematiskt intermittent timavlönade 
• Bilaga Bilaga 5.3 Tabeller internkontroll KFN 2020 - 

intermittenter 
• Bilaga Bilaga A - Självdeklaration intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2020 
• Bilaga Bilaga B - Rapportering av intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2020 
_ _ _ _ 
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§ 129  Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2021 
(KFN-2020-00349-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021 

med majoritetens ändringar 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har, utifrån beslutade ekonomiska 
ramar i Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 för varje nämnd, 
upprättat förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 
2021. 
 

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till följande: 
 
att fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021 med 
majoritetens ändringar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00349-3 - Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 
• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 - 

Bilaga 
_ _ _ _ 
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§ 130  Månadsrapport November 2020 
(KFN-2020-00098-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 
 
 

Ärendet 
Ekonomiska resultatet för kultur- och fritidskontoret i förhållande till 
mål- och resursplanen följs upp i delårsrapporter två gånger per år. 
Därutöver görs enkla månadsvisa uppföljningar.     
Årsprognosen som ändrades i oktober visar ett budgetöverskott, 6,9 
mnkr.   
 

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-2020-00098-21 - Månadsrapport 

November 2020 
• Bilaga KFN Ekonomisk månadsrapport nov 2020 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 131  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-12-16 
(KFN-2020-00003-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-12-09 
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-2020-00003-19 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-12-16 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-12-16 
_ _ _ _ 
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§ 132  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 
Nämnden beslutar 
 
att följande verksamheter hålls stängda den 14 december 2020 till 

och med den 11 januari 2021: 
 

• Himlabadet, äventyrsbadet, motionssimmet och relaxen, 
grupp- och kursverksamhet 

• Kommundelsbaden Alnöbadet, Matforshallen, 
Njurundahallen, Stödehuset med tillhörande gym, grupp- och 
kursverksamhet, samt café 

• Raststugans café vid Friluftscentrum Södra Berget. 
• Allmänhetens skridskoåkning i ishallarna på Gärdehov 
• Fritidsbanken 
• Kulturmagasinet 
• Sundsvalls museum samt Norra Bergets friluftsmuseums 

inomhusmiljöer 
• Sundsvalls stadsbibliotek, inklusive närbiblioteken, 

Mobibblan och Mobidig 
• Fritidsgårdarnas allmänna ungdomsverksamhet på Alnö, 

Bredsand, Centrumvillan, Granlo, Indal, Liden, Ljustadalen, 
Matfors, Nacksta, Opalen, Skönsberg, Skönsmon, Stöde 

• Unga Magasinet, Domsaga Musikhus, Ung Film, Opalen Bio, 
Fritid För Alla 

 
att den 14 december 2020 till den 11 januari 2021 endast hålla 

kommunens idrottshallar, simhallar och ishallar öppna för 
träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare 
samt avlönad elitidrott 

 
att ovanstående ersätter likalydande beslut fattat av kultur- och 

fritidsnämndens ordförande den 14 december 2020. 
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Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande fattade den 14 december 
2020 ett brådskande beslut om verksamhetsanpassningar i form av 
förändrade öppettider, med anledning av ändringar beslutade den 8 
december 2020 i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m. Ordförandebeslut ska bara användas i undantagsfall, 
när det inte är möjligt för nämnden i dess helhet att fatta beslut. De 
ändrade öppetförhållandena pågår till 11 januari 2021. Det innebär att 
ett nämndsammanträde äger rum innan hela den berörda tidsperioden 
har passerat. Nämnden i sin helhet bör därför ta ställning i frågan vid 
sitt sammanträde den 16 december 2020. 
 

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
att nämnden ska fastställa det ordförandebeslut han själv fattade den 
14 december 2020, vilket innebär att nämndens beslut bekräftar 
inriktningen i det likalydande ordförandebeslutet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00778-1 - Hantering av brådskande 

åtgärder inom kultur- och fritidsförvaltningen med anledning av 
covid-19 

_ _ _ _ 
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§ 133  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2020-12-02 om anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag för 

hösten 19 och våren 20, Sund IF. (KFN-2020-00028, KFN-2020-00029) 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2020-11-08 om tillåten bisyssla för fritidsledare, 

Ungdomsavdelningen. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd/samordnare, 100 %, 

Himlabadet. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställning- och lönebeslut. Anläggningschef, 100 %, Bad och 

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

- Anställnings- och lönebeslut. Arenachef, 100 %, 
Himlabadet/Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
(Endast ändring i anställningen). 

- Anställnings- och lönebeslut. Anläggningschef, 100 %, 
Friluftsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. (Endast 
ändring i anställningen) 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2020-12-01 – 2021-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2020-12-01 – 2021-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2020-12-01 – 2021-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%, Friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2020-12-01 – 2021-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Simhallschef, 100%, Matforshallen. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. (Endast ändring i 
anställningen). 

- Anställnings- och lönebeslut. Simhallschef, 100%, Stödehuset. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. (Endast ändring i 
anställningen). 
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4. Ungdomsavdelningen 
- Anmälan av avslutad bisyssla, 2020-11-04, för fritidsledare, 

Ungdomsavdelningen.  
- Anställning- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Nackstagården. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-12-01. (Endast ändring i 
anställningen). 

- Anställning- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Centrumvillan. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-12-01. (Endast ändring i 
anställningen). 

- Anställning- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Granlogården. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-12-01. (Endast ändring i 
anställningen). 

- Anställning- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Alnö/Skönsbergs 
fritidsgårdar. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-12-01. (Endast 
ändring i anställningen). 

- Anställning- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, Alnö/Skönsbergs 
fritidsgårdar. Förlängning av anställning tom. 2021-05-30. 

- Avtal 2692 Serviceavtal, avser support av tjänsten Sommarjobb. 
XLENT Sundsvall AB. Avtalstid 2020-11-01 – 2021-10-31. 

5. Sundsvalls museum  
- Anställning- och lönebeslut. Fotoarkivarie, Sundsvalls museum. 

Förlängning av anställning tom. 2021-03-31. 
- Anställning- och lönebeslut. Kulturassistent, Sundsvalls museum. 

Förlängning av anställning tom. 2021-04-09. 

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

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-11-30. 

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

8. Föreningsbyrån1 
- RFSL Västernorrland beviljas ett utvecklingsbidrag om 72 000 

kronor. (KFN-2020-00307)  
 

9. Lotteritillstånd 
- FC Norr United beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. kap 6 § 

9 spellagen för perioden 2020-12-01–2022-02-28. (KFN-2020-00639) 
 

                                                 
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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Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-12-02. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2020-11-16. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-11-20, samråd 

gällande detaljplan för Credit 7 och 8. (KFN-2020-00655) 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-03, 

granskning gällande detaljplan för Njurundabommen tågstation, del 
av Njurunda Prästbol 1:8 m.fl. Njurundabommen. (KFN-2020-00712) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-07, 
förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus, Nedergård 
3:8. (KFN-2020-00740) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-07, 
förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus, Nedergård 
3:13. (KFN-2020-00741) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-07, 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Klingsta 3:9. (KFN-
2020-00742) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-11-12, 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Ön 3:7. (KFN-2020-
00654) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-12-02, 
nybyggnad av teknikhus, Lövsätt 2:40. (KFN-2020-00714) 

- Svar på remiss från miljökontoret, 2020-12-08, anmälan om 
avhjälpandeåtgärd av förorenade sediment, kajen Sanna, Brämön 
3:1. (KFN-2020-00773) 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 162 
”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med plan för 
2022”. 

14. Övrigt 
- Underrättelse om antagande av detaljplan – VA-utbyggnad längs 

Njurundakusten, Bergafjärden. (KFN-2020-00359) 
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