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Tid Kl. 14:00-17:00  
Plats Distanssammanträde  

 
Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande 
 Jeanette Hedlund (S) v ordförande 
 Peterson Lugero (S)  
 Karolina Sundberg (S)  
 Ulf Bylund (S)  
 Pernilla Holgert (S)  
 Jonas Borg (C)  
 Per Lindstrand (M)  
 Josefin Eurenius (M)  
 Robin Håkansson (KD)  
 Lars AG Carlsson (M) ers. för Svea Westholm (SD) 

 
Ersättare Goran Garmiani (S)  
 Kenth Söder (S)  
 Marie Vesterlund (C)  
 Klara Hedin (V)  
 Elisabeth Gisslin Burman (M)  
 Martin Liljeros (L)  

 
Övriga Lars-Ove Johansson tf. kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Cathrine Berggren enhetschef, § 58 
 Helene Swenne avdelningschef, § 58 
 Christel Öhgren enhetschef, § 58 
 Annika Edin enhetschef, § 58 
 Elin Berglund lokalstrateg, §§ 58-59 
 Marcus Svanberg verksamhetscontroller, § 60 
 Gunnar Kallin ekonom, § 60 

 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 2 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Protokollet omfattar §§ 57-64 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Lars AG Carlsson. 
 
_ _ _ _  
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 57 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Per Lindstrand (M). 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 58 Information 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör Lars-Ove Johansson: 
 

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

• Informerar att Förvaltningsrätten avslår överklagan om  
nedläggning av Granlo Fritidsgård. 

 
 
Enhetschef samlingar, konsument, energi- och klimatrådgivning 
Cathrine Berggren: 
 

• Informerar om en förändring av bibliotekets fakturahantering 
till barn, vilket är en anpassning av bibliotekets verksamhet 
utifrån Barnkonventionen. 

 
 
Bibliotekschef Helene Swenne: 
 

• Informerar om kommande förslag till kostnadsminskning 
inom biblioteksverksamheten. 

 
 
Enhetschef Föreningsbyrån Christel Öhgren och enhetschef för 
sim- och sporthallar Annika Edin: 
 

• Informerar om det nya boknings- och bidragssystemet som nu 
är igång.  

 
 
Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Ger en investeringsuppföljning. 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 59 Aktivitets- och parklyftet. Investeringar 2021 
(KFN-2021-00256-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens återrapportering av aktivitets- och 

parklyftet 
 
 

Ärendet 
Aktivitets- och parklyftet drivs i samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Projektet ska årligen 
återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. I detta ärende redovisas pågående och 
planerade investeringar 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 –  

2021-05-12 § 50 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00256-1 - Aktivitets- och 

parklyftet. Investeringar 2021 
• Elin Berglund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 60 Delårsrapport tertial 1 2021 
(KFN-2021-00091-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport 1, 2021 
 

Ärendet 
Förvaltningen följer upp nämndens verksamhetsplan för 2021 efter 
tertial 1 2021. Innefattar analys och bedömning av måluppfyllelse av 
nämndens grunduppdrag, nämndens prioriteringar inom fullmäktiges 
mål- och resursplan, nämndens ekonomi samt gemensam 
arbetsgivarpolitik.  
 
Coronapandemin fortsätter påverka möjligheterna för nämndens 
grunduppdrag vad det gäller tillgänglighet och utbud för 
sundsvallsborna. 

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-2021-00091-4 - Delårsrapport tertial 1 

2021 
• Bilaga Bilaga 1 - Delårsrapport 1 2021 KFN 
• Bilaga Bilaga 2 - Statusrapport  intern kontroll - delårsrapport 1 

2021 KFN 
• Marcus Svanberg och Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 61 Utvecklingsbidrag, Årlig verksamhet – 
Verdandi Sundsvall, del 2 
(KFN-2021-00058-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Verdandi Sundsvall ett utvecklingsbidrag på 110 000 kr.  
 
att bidraget får användas till ordinarie verksamhetskostnader för 

verksamhetsåret 2021 och endast till sådana kostnader som 
tagits upp av föreningen i ansökan. 
 

att  uppmärksamma Verdandi Sundsvall om att föreningen kan bli 
återbetalningsskyldig om bidraget används fel, om föreningen 
missköter sin ekonomi eller om föreningen inte redovisar på tid 
och sätt som Föreningsbyrån kräver.  
 

att Föreningsbyrån meddelar föreningen via mejl på vilket sätt 
bidraget ska redovisas. 

 
att Föreningsbyrån uppmärksammar föreningen om vilka 

utvecklingsområden föreningen rekommenderas att arbeta 
vidare med. 

 

Ärendet 
Verdandi Sundsvall söker utvecklingsbidrag på 202 375 kr för 
föreningens löpande verksamhet år 2021. Föreningen beviljades 
40 000 kr i utvecklingsbidrag vid nämndens sammanträde 24 mars 
2021. Kultur- och fritidsförvaltningen informerade samtidigt om att 
mer utredning är nödvändig för att avgöra om Verdandi ska få 
ytterligare bidrag för året. Sådan utredning är nu gjord och 
förvaltningen lämnar förslag på slutligt bidrag för Verdandi.  
 

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

2021-05-12 § 51 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00058-6 - Utvecklingsbidrag, Årlig 

verksamhet – Verdandi Sundsvall, del 2 
• Bilaga Fördjupad utredning - Verdandi Sundsvall 
• Bilaga Ansökan Utvecklingsbidrag Verdandi Sundsvall.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 62 Remiss - motion (M) angående identifiera 
verksamheter och tjänster som kan drivas i extern 
regi 
(KFN-2021-00172-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret önskar få kultur- och fritidsnämndens 
ställningstagande gällande motionärernas förslag att 
kommunfullmäktige ska besluta att ”uppdra till kommunens samtliga 
förvaltningar att göra en kartläggning över vilka verksamheter och 
tjänster som kan drivas i privat regi”. 
 

Överläggning 
Jonas Borg (C) yrkar, för majoritetens räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till Per Lindstrands (M) förslag 
till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jonas Borgs (C) förslag. 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-05-12 § 52 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00172-2 - Remiss - motion (M) 

angående identifiera verksamheter och tjänster som kan drivas i 
extern regi 

• Bilaga Remittering av Motion (M) om att identifiera 
verksamheter och tjänster som kan drivas i extern regi.msg 

• Bilaga Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster 
som kan drivas i extern regi.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 63 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-05-26 
(KFN-2021-00013-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-05-19 
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-2021-00013-8 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-05-26 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-05-26 
_ _ _ _ 
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§ 64 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) önskar ett klargörande kring informationen från 
ett möte i kommunförbundet att en fritidsgård erhållit 1 miljon  
kronor i stöd.  
 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör Lars-Ove Johansson svarar  
att det är information från kultur- och fritidspresidiet i regionen som  
misstolkats i kommunförbundet och att det inte finns någon  
fritidsgård som erhåller det stödet. 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2021-04-29 Verksamhetsanpassningar med anledning av 

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

- Beslut 2021-05-17 Verksamhetsanpassningar med anledning av 
regeringens besked om skärpta restriktioner för att 
förhindra smitta av covid-19 m.m.. (KFN-2020-00778) 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2021-02-01 om attestreglemente 2021 för kultur- och 

fritidsnämnden. (KFN-2021-00153) 
- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare, 100 %. Tidsbegränsad 

anställning 2021-05-10 – 2022-04-30. 

3. Upphandling 
- Boknings- och bidragssystem Föreningsbyrån och 

Uthyrningsbyrån: Avrop från SKL Kommentus Inköpscentral 
AB:s ramavtal för boknings- och bidragslösningar 2017-2, 
projektnummer 10369 
Vad: Boknings- och bidragssystem, Actor SmartBook 
Upphandlingsenhetens nummer: UH-2020-469 
Avtalsdatabasens nummer: 2702 
Avtalspart: Softronic AB 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställning- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-05-24. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 50 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-07-01. 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Personlig assistent, 100 %, Nacksta 

fritidsgård. Ändring av sysselsättningsgrad. 
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6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 90 %, friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2021-05-10 – 2021-08-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 75 %, friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2021-06-21 – 2021-08-15. 
- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 100 %, friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2021-06-07 – 2021-08-15. 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekspedagog, 60 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2021-06-01 – 2021-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 40 %. Förlängning 

av anställning.  

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Anställnings- och lönebeslut. Gruppchef, 100 %, Föreningsbyrån. 

Tidsbegränsad anställning 2021-05-01 – 2021-06-30. 

9. Föreningsbyrån1 
- Ordersällskapet W.F. beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 8 000 kronor. (KFN-2021-00168) 
- Allas Aktivitetsförening i Matfors beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 3 500 kronor. (KFN-2021-00169)  
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 210 000 kronor.2 (KFN-2021-00244)  
- Sundsvalls ridklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 40 000 kronor3. (KFN-2021-00250)  
- Njurunda Simsällskap beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 87 000 kronor. (KFN-2021-00261)  
- Sundsvalls Tennisklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 27 900 kronor. (KFN-2021-00273)  

10. Lotteritillstånd 
- PRO Skön Norra beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. kap 

6 § 9 spellagen för perioden 2021-04-28–2026-04-28. (KFN-2021- 
00208) 

- Klockarbergets BK beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 
kap 6 § 9 spellagen för perioden 2021-05-01–2022-04-30. (KFN-2021- 
00259) 

 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
2 Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter. 
3 Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter. 
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11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-04-28, bygglov, 

tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus, Asken 17. (KFN-2021-
00252) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-04-29, bygglov, 
uppförande av takterrass på flerbostadshus, Bisittaren 1. (KFN-2021-
00254) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-04-20, bygglov, 
tillbyggnad av enbostadshus, Rosenstenen 24. (KFN-2021-00257) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-04, bygglov, 
tillbyggnad av balkonger samt rivning av befintliga, Rådmannen 3. 
(KFN-2021-00258) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-06, bygglov, 
ombyggnad av fritidshus, Brämön 3:23. (KFN-2021-00263) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-18, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av fritidshus, Stångom 2:14. (KFN-2021-
00276) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-19, bygglov, 
nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal, 
Ön 3:7. (KFN-2021-00277) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-18, bygglov, 
tidsbegränsat bygglov för inglasning av uteservering, Tara 1. (KFN-
2021-00278) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-19, bygglov, 
fasadändring, balkong byggs in, Granlo 2:58. (KFN-2021-00279) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-12, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande Skrivaren 20, Centrum, 
Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00266) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-04-30, 
granskning gällande detaljplan för flytande bostäder, del av 
Stenstaden 1:4 och Östermalm 1:6. (KFN-2021-00230) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-05-12, 
granskning ändring av detaljplan, ombyggnad av kontorslokaler till 
bostäder, Aeolus 5. (KFN-2021-00265) 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-05-12. 

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2021, 05-10 
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Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 117 ”Motion (KD) 
angående projektmedel för att motverka äldres ensamhet”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 120 ”Motion (KD) 
angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 119 ”Motion (L) om att 
förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande vid 
yttrande inför beslut”. 
 

15. Övrigt 
- Beslut förvaltningsrätten, 2021-05-07, angående överklagat beslut 

om minskning av antalet fritidsgårdar, avveckling av Granlo 
fritidsgård. (KFN-2021-00150)   

- Protokoll Skönhetsrådet, 2021-04-16. 
- Förstudie av KPMG på uppdrag av revisionen angående 

kommunens hantering av coronoviruset, 2021-05-19. 
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