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Protokollet omfattar §§ 26-44 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Josefin Eurenius 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll. 
Ersättare är Martin Liljeros. 
 
_ _ _ _  
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§ 26  Dagordning 
 
Nämnden beslutar  
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av ärendet Skapa 

möjligheter för distansmöten - tilläggsärende KFN 2020-03-
25 (KFN-2020-00190), anmält av ordförande Niklas 
Evaldsson (V). Ärendet blir punkt nummer 18 på 
dagordningen.  

 
_ _ _ _ 
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§ 27  Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

• Informerar om att Friluftsfrämjandet Region Mitt har lämnat 
in sin första delredovisning gällande projektet Let’s get out.  

 
• Ger en lägesbild i kultur- och fritidsförvaltningen avseende 

Covid-19. 
 

• Informerar om slutrapporten med förslag till möjliga åtgärder 
för att sänka kostnaderna i kommunen med 300 miljoner 
kronor vid slutet av 2021. 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 28  Kartbidrag för 2019 - Medelpads 
Orienteringsförbund 
 (KFN-2019-00862-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att   bevilja Sundsvalls orienteringsklubbar, genom Medelpads 

Orienteringsförbund, bidrag för kartkostnader 2019 på 114 
000 kr. 

 

Ärendet 
Tre orienteringsklubbar1 i Sundsvalls kommun ansöker tillsammans 
via Medelpads Orienteringsförbund ett bidrag på 127 013 kr för de 
kartkostnader de haft under 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 - 

2020-03-11 - § 26 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00862-4 - Kartbidrag för 2019 - 

Medelpads Orienteringsförbund 
• Bilaga Ansökan om kartbidrag för 2019 - Medelpads 

Orienteringsförbund 

Uppföljning av beslut 
Bidraget är baserat på redovisade kostnader. Ingen vidare uppföljning 
krävs. 
_ _ _ _ 
 

                                                 
1 Sundsvalls Orienteringsklubb (SOK), Vandringsklubben Uvarna (VKU), 
Njurunda Orienteringsklubb (NOK) 
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§ 29  Arrangemangsbidrag, Sågspån och eld, 
Bricken på Svartvik 2020 – Föreningen 
Svartviksspelet 
 (KFN-2020-00137-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  bevilja Föreningen Svartviksspelet 220 000 kronor i 

arrangemangsbidrag för Sågspån och eld: Bricken på Svartvik. 
 
att  bidraget får användas till alla kostnader som uppgetts i 

ansökans budget och som uppkommit från 1 september 2019 
till 31 december 2020. 

 
att bidraget får användas till andra kostnader för samma 

arrangemang, om de godkänns skriftligen av Föreningsbyrån. 
 

Ärendet 
Föreningen Svartviksspelet ansöker om arrangemangsbidrag på 
250 000 kronor för att sommaren 2020 sätta upp teaterföreställningen 
Sågspån och Eld: Bricken på Svartvik, baserad på Vibeke Olsson 
Falks böcker. 

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 - 

2020-03-11 - § 27 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00137-2 - Arrangemangsbidrag, 

Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2020 – Föreningen 
Svartviksspelet 

• Bilaga Ansökan arrangemangsbidrag 2020 
• Bilaga Bilaga till ansökan om arrangemangsbidrag 
• Bilaga Budget för Bricken-projekt 2020pdf 
• Bilaga Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018 
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• Bilaga Resultat- och balansräkning 
 

Uppföljning av beslut 
Arrangemangsbidrag är ett förlustbidrag. Om arrangemanget ger ett 
överskott ska hela eller delar av bidraget betalas tillbaka. 
Föreningsbyrån meddelar föreningen närmare villkor för 
uppföljningen av bidraget. 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Regelverk för föreningsbidrag - 
hyreskostnader vid lovaktiviteter 
 (KFN-2020-00136-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bidrag för kostnadsfri lovaktivitet får omfatta hyreskostnader 

för lokaler och anläggningar som hyrs ut av Sundsvalls 
kommun till subventionerat pris. 

 

Ärendet 
Det statliga bidraget för kostnadsfria lovaktiviteter har upphört. Om 
kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta möjliggöra lovaktiviteter, 
behövs en specialregel för tillämpningen av nämndens regelverk. Det 
gäller 10 §, bidrag till hyreskostnader i kommunens subventionerade 
lokaler. 

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 - 

2020-03-11 - § 29 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00136-1 - Regelverk för 

föreningsbidrag - hyreskostnader vid lovaktiviteter 
• Bilaga Regelverk för föreningsbidrag - fastställd 2019-05-22 § 58 
 

Uppföljning av beslut 
Lovaktivitetsbidrag ska redovisas till Föreningsbyrån efter 
genomförande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-25 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 31  Överenskommelse med RF-SISU 
Västernorrland 2020-2021 
 (KFN-2020-00106-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förslag till överenskommelse och avsiktsförklaring 

med RF-SISU Västernorrland för år 2020–2021. 
 
att  godkänna ersättning med 200 000 kr per år till RF-SISU 

Västernorrland under perioden 2020–2021.  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och Västernorrlands Idrottsförbund 
(VIF)/SISU Idrottsutbildarna samarbetar för att genomföra 
utbildnings-insatser för kommunens föreningsliv inom olika 
prioriterade områden. Parternas samarbete startade genom en skriftlig 
överenskommelse 2012 och har därefter fortsatt. Den senaste 
överenskommelsen gällde perioden 2018–2019, nu aktuellt förslag 
omfattar åren 2020–2021.  

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 - 

2020-03-11 - § 28 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00106-2 - Överenskommelse med 

RF - SISU Västernorrland 2020-2021 
• Bilaga Sundsvall Överenskommelse 2020-2021 
• Bilaga Sundsvall Avsiktsförklaring 2020-2021 
_ _ _ _ 
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§ 32  Principbeslut för anläggningsbidrag till 
Baldershallen, Sundsvalls tennisklubb 
 (KFN-2019-00858-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-03 

ska vara vägledande vid handläggning av anläggningsbidrag till 
Sundsvalls tennisklubb från och med 1 april 2020. 

 
att anläggningsbidrag till Sundsvalls tennisklubb för Baldershovs 

idrotts- och rackethall (Baldershallen) inte ska övergå 530 000 
kr per år från och med 1 april 2020. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har för avsikt att ingå hyres- och uppdragsavtal 
med föreningen Sundsvalls tennisklubb för lokaler i Baldershovs 
idrotts- och rackethall. Med anledning av det bör kultur- och 
fritidsnämnden fatta ett principbeslut för bidrag till föreningen för 
anläggningskostnader för den del som inte hyrs ut till kommunen. 

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 - 

2020-03-11 - § 30 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00858-1 - Principbeslut för 

anläggningsbidrag till Baldershallen, Sundsvalls tennisklubb 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning behövs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Internkontroll kring inköp och hantering av 
konst 
 (KFN-2020-00064-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  yttra sig enligt förvaltningens övervägande avseende de 

rekommendationer Ernst & Young lämnar i sin rapport 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande 

skriftlig rutin för att säkerställa kommunens internkontroll av 
inköp och hantering av konst 

 
att arbetet ska samordnas med nämndens beslut 2019-05-22 att 

ge förvaltningen, med Konstutskottet som styrgrupp, i 
uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning för offentlig konst 

 

Ärendet 
Ernst & Young har genomfört en granskning av internkontroll kring 
inköp och hantering av konst. Revisorerna önskar nu 
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens kommentarer på 
de rekommendationer de ger i sin rapport. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av ytterligare 
en att-sats som lyder: 
 
att arbetet ska samordnas med nämndens beslut 2019-05-22 att ge 
förvaltningen, med Konstutskottet som styrgrupp, i uppdrag att ta 
fram ett förslag på inriktning för offentlig konst 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandes förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
detta förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-03-11 - § 25 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00064-2 - Internkontroll kring 

inköp och hantering av konst 
• Bilaga Museilag (2017-563) 
• Bilaga Insamlingspolicy_2014 
• Bilaga Internkontroll_konst_2019_skrivelse 
• Bilaga Internkontroll_konst 2019_rapport 

 
 

Uppföljning av beslut 
Framtagandet av den skriftliga rutinen för inköp och hantering av 
kommunens offentliga konstsamling sker i dialog med konstutskottet. 
De färdiga rutinerna presenteras sedan för nämnden i december 2020. 
_ _ _ _ 
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§ 34  Handlingsplan utifrån Kommunarkivets 
tillsyn av Kultur- och fritidsnämndens 
informationsförvaltning 
 (KFN-2019-00388-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna handlingsplanen och överlämna den till 

kommunarkivet 
 

Ärendet 
Under oktober 2019 utförde Sundsvalls kommuns arkivmyndighet 
genom Servicecenter arkiv/administration en tillsyn av kultur- och 
fritidsnämndens informationsförvaltning. Utifrån tillsynsrapporten 
ska kultur- och fritidsnämndens verksamhet utforma en 
handlingsplan som ska återrapporteras till kommunarkivet.  

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 - 

2020-03-11 - § 31 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00388-8 - Handlingsplan utifrån 

Kommunarkivets tillsyn av Kultur- och fritidsnämndens 
informationsförvaltning 

• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan 

Uppföljning av beslut 
Förelägganden och rekommendationer från arkivet följs upp enligt 
ärendets bifogade handlingsplan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 35  Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i 
förvaltningarnas överväganden vid yttrande inför 
beslut - svar på remiss 
 (KFN-2019-00791-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03 till 

kommunstyrelsen som svar på rubricerad remiss. 
 

Ärendet 
Catrin Eliasson (L) och Stefan Falk (L) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. Motionärerna vill att kommunens 
beslutsunderlag ska innehålla en analys av ärendet ur 
hälsoperspektiv. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på 
remiss. 

Överläggning 
Martin Liljeros (L) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden 
ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Reservation 
Martin Liljeros (L), Josefin Eurenius (M) och Lars AG Carlsson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för deras gemensamma 
yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-03-11 - § 32 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00791-2 - Motion (L) om att 

förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas överväganden vid 
yttrande inför beslut - svar på remiss 

• Bilaga Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i 
förvaltningarnas överväganden vid yttrande inför beslut 

Uppföljning av beslut 
Nämnden kommer att delges kommunfullmäktiges beslut. 
_ _ _ _ 
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§ 36  Motion (L) angående att öppna parklek i 
Sundsvall 
 (KFN-2019-00867-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen  
 
att  överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för vidare 

handläggning av ärendet  
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av en motion från liberalerna att öppna en parklek på 
lämplig plats i Sundsvalls kommun. Motionen handlar om att öppna 
en parklek som bemannas av utbildad personal som ska kunna 
erbjuda en pedagogisk verksamhet för barn och unga. I parkleken kan 
det finnas klätterställningar, gungor lekrum med pyssel och 
vattenlekar. Vintertid kan det finnas spolad is, pulkabacke och andra 
uteaktiviteter. Att stimulera barn till lek och rörelse är viktigt för 
välmående och hälsa. 

Överläggning 
Martin Liljeros (L) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden 
ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Reservation 
Martin Liljeros (L), Josefin Eurenius (M) och Lars AG Carlsson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för deras gemensamma 
yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-03-11 - § 33 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00867-2 - Motion (L) angående att 

öppna parklek i Sundsvall 
• Bilaga KS-2019-00982-1 Motion (L) om att öppna en parklek i 

Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 37  REMISS - Motion (KD) angående utredning 
av kongresshall 
 (KFN-2019-00881-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionen 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har begärt ett remissyttrande från kultur-
och fritidsnämnden avseende kristdemokraterna motion om att utreda 
hur ett nytt kulturhus/kongresshall kan byggas i samarbete med 
näringslivet.  

Överläggning 
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden 
ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Martin Liljeros (L) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Svea Westholm (SD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 

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

Reservation 
Josefin Eurenius (M), Lars AG Carlsson (M), Martin Liljeros (L) och 
Svea Westholm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras 
gemensamma yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-03-11 - § 34 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00881-2 - REMISS - Motion (KD) 

angående utredning av kongresshall 
• Bilaga KS-2019-01115-3 Motion (KD) angående utredning av 

kongresshall 947778_1_1 
 
 

Uppföljning av beslut 
Återkoppling till nämnden efter kommunfullmäktiges beslut i frågan. 
_ _ _ _ 
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§ 38  Remiss - motion (KD) angående 
kajakcontainrar till alla 
 (KFN-2020-00048-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen  
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 
kommunen ska undersöka lämpliga platser i närhet till havet för 
uppställning av containrar där allmänheten kan förvara kajaker, samt 
tillhörande isättningsplatser. Kommunstyrelsekontoret har i 
beredningen av ärendet skickat det på remiss till kultur-och 
fritidsnämnden.  

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 - 

2020-03-11 - § 35 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00048-2 - Remiss - motion (KD) 

angående kajakcontainrar till alla 
• Bilaga Missiv Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla 
• Bilaga Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla 

Uppföljning av beslut 
Ärendet delges nämnden efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Remiss -motion (KD) angående hundskog 
på Norra Berget 
 (KFN-2020-00049-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då den strider 

mot reservatsbestämmelserna för Norra Bergets naturreservat 
 

Ärendet 
KD föreslår att en hundskog liknande de som finns i Danmark 
upprättas på Norra Berget 

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 - 

2020-03-11 - § 36 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00049-2 - Remiss -motion (KD) 

angående hundskog på Norra Berget 
• Bilaga Missiv Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget 
• Bilaga Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Val av ledamöter och ersättare till det lokala 
rådet i Bredsand - extra val 
 (KFN-2020-00016-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Stefan Hill (KD) till ledamot till det lokala rådet i 

Bredsand. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige tog 2019-12-162 beslut angående organisatorisk 
placering och arbetsordning för lokala råd. Det beslutas bland annat 
att organisatoriskt placera lokalt råd för Bredsand under kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska i detta ärende välja 
ledamöter och ersättare till detta råd.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-26 § 21 om ledamöter 
till det lokala rådet i Bredsand, då det inte valdes ledamöter till alla 
platser tas ärendet upp för beslut igen. 
 

Överläggning 
Josefin Eurenius (M) yrkar utse Stefan Hill (KD) till ledamot till det 
lokala rådet i Bredsand. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Josefin 
Eurenius yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-03-11 - § 37 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00016-3 - Val av ledamöter och 

ersättare till det lokala rådet i Bredsand - extra val 
• Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-12-16 §249 
• Bilaga Arbetsordning för lokala råd 

                                                 
2 Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 249 Organisatorisk placering och 
arbetsordning för lokala råd (KS-2019-00885) 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning nödvändig. 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Månadsrapport februari 2020 
(KFN-2020-00098-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 
 

Ärendet 
Ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsförvaltningen i 
förhållande till mål- och resursplanen följs upp i delårsrapporter två 
gånger per år. 
Därutöver görs enkla månadsvisa uppföljningar. 
Förvaltningens prognos för helåret visar att verksamhetens 
ekonomiska utfall kommer att hamna inom tilldelad driftsbudgetram. 

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-2020-00098-2 - Månadsrapport februari 

2020 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport feb 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i mars månadsrapport. 
_ _ _ _ 
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§ 42  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-03-25 
(KFN-2020-00003-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-03-17 
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 
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-2020-00003-4 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-03-25 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-03-25 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-25 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 43  Skapa möjligheter för distansmöten - 
tilläggsärende KFN 2020-03-25 
(KFN-2020-00190-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att delegera till ordförande att bestämma vad som närmare ska 

gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
 

Ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-03-25 yrkar 
ordförande Niklas Evaldsson (V) lägga till ett ärende på 
dagordningen angående möjlighet för kultur- och fritidsnämnden att 
sammanträda på distans med anledning av det rådande läget med 
Covid-19. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning: 
 
att delegera till ordförande att bestämma vad som närmare ska gälla 
om deltagande på distans i nämnden. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandes förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
detta förslag. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-03-25 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-02-29 – 2021-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-02-29 – 2021-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-02-29 – 2021-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-02-29 – 2021-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-02-29 – 2021-01-31. 
- Nr 2647 Leasingavtal, avser kaffemaskin, Matforshallen. Cafe Bar 

Sverige AB. Avtalstid 2019-11-01 – 2022-10-31. 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

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

museum. Tidsbegränsad anställning 2020-03-01 – 2020-03-15. 
- Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, Scenservice. Tidsbegränsad 

anställning 2020-01-01 – 2020-06-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-03-23. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, intermittent, 

Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2020-03-07 – 2021-03-
06. 

- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, intermittent, 
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning 2020-03-02 – 2021-03-
01. 
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- Nr 2645 Externa hyresavtal, avser hyreskontrakt för lokal Norrmalm 
1:1 Gullgården. Olsgården Njurunda. Avtalstid 2020-01-13 – 2022-01-
12. 

- Nr 2646 Externa hyresavtal, avser hyresavtal för Norrmalm 1:1, 
Vinfabriken på Norra berget. Olsgården Njurunda. Avtalstid 2020-01-
01 – 2021-12-31. 

 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

 

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

8. Föreningsbyrån 
- Inga beslut att anmäla. 

 

9. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-03-11. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2020-02-24. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-18, 

förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Fjolsta 6:1. (KFN-2020-
00115) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-18, 
förhandsbesked nybyggnad av 5 enbostadshus på 5 avstyckade 
tomter, Vivsta 4:6. (KFN-2020-00129) 
 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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- Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 40 ”Lotteritaxa”. 
 

 

14. Övrigt 
- Inga övriga ärenden att anmäla. 
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