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Protokollet omfattar §§ 65-74 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 
 
 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-17 3 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

 

Justering 
 
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Svea Westholm. 
 
_ _ _ _  
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§ 65  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 66  Information 
 
 
Intendent Olof Ahlström: 
 

• Informerar om arbetet gällande konstnärlig gestaltning av 
Frida Stéenhoff. Bland annat meddelas att projektet tilldelats 
medel från kommunens fonder och att upphandling håller på 
att förberedas. 

 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

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

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 67  Stöd till föreningslivet med anledning av 
Covid-19 
 (KFN-2020-00289-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge följande stöd till föreningslivet med anledning av 

coronapandemin, covid-19: 
 

1) Nämnden inrättar ett särskilt bidrag på 1 000 000 kr 2020 
för föreningars behov kopplat till coronapandemin. 
 

2) Aktivitetsbidraget för våren 2020 ska kvarstå på 
föregående års nivå för idrotts- och fritidsföreningarna. 

 
3) Föreningar ska inte behöva betala tillbaka bidrag på 

grund av inställda aktiviteter eller andra omständigheter 
som föreningen inte råder över som direkt följd av 
coronapandemin. 

 
4) Omständigheter med direkt koppling till coronapandemin 

ska inte påverka möjligheten till eller bedömningen av 
kommande års bidrag till föreningslivet. 

 
att finansiering av det särskilda bidraget sker via omfördelning 

av medel från utvecklingsbidraget, arrangemangsbidraget och 
potten för övriga/akuta bidrag enligt förvaltningens 
bedömning. 

 
att föreningarna kan söka detta bidrag löpande under året. 
 
att inte genomföra generell hyresbefrielse till föreningar utan att 

allt eventuellt stöd ska ges via det särskilda föreningsbidraget 
ovan. 

 
att delegera till kultur- och fritidsdirektören att besluta om vilka 

föreningar som ska beviljas det särskilda bidraget. 
 
att kultur- och fritidsdirektören löpande informerar arbetsutskott 

och nämnd om arbetet i ovanstående frågor. 
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att i övrigt fastställa de handläggningsprinciper som framgår av 
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 
maj 2020 med bilaga. 

 

Ärendet 
Detta ärende avser stöd till föreningslivet i Sundsvalls kommun med 
anledning av eventuellt negativa ekonomiska effekter på grund av 
coronapandemin, covid-19. Kultur- och fritidsnämnden behöver ta 
ställning till vilka åtgärder nämnden vill vidta i nuläget, för att i den 
mån det är möjligt möta föreningarnas behov. 

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 - 

2020-06-03 - § 57 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00289-1 - Stödåtgärder till 

föreningslivet med anledning av Covid-19 
• Bilaga PM - Hantering av stödbehov hos andra aktörer än 

föreningar 
• Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Muntlig uppföljning vid arbetsutskott och nämndssammanträden via 
kultur- och fritidsdirektören. Kompletterande beslut kan fattas vid 
nämndens sammanträde i juni 2020 om det behövs. Skriftlig 
uppföljning ska även ske till nämnd under hösten 2020. 
 
_ _ _ _ 
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§ 68  Arrangemangsbidrag, Alnö Medeltidsdagar 
och Tornerspel – Alnö Hembygdsförening 
 (KFN-2020-00168-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  bevilja Alnö Hembygdsförening ett arrangemangbidrag med 

90 000 kr för Alnö Medeltidsdagar och Tornerspel. 
 
att bidraget får användas till alla kostnader som framgår av 

ansökan och budget för arrangemanget. 
 
att  föreningen ansvarar för att hålla sig uppdaterade om rådande 

läge kopplat till covid-19 och ska se till att arrangemanget 
följer myndigheternas föreskrifter och allmänna råd. 

 
att föreningen endast får använda bidraget om sammankomster 

med 500 deltagare eller fler är tillåtna vid tidpunkten för 
arrangemanget, med undantag för marknadsföringskostnader 
enligt nästa att-sats.   

 
att föreningen ska återbetala bidraget vid inställt arrangemang. Om 

arrangemanget ställs in som direkt följd av covid-19, får dock 
föreningen behålla den del av bidraget som avser kostnader 
som redan uppstått för marknadsföring (dock max 15 000 kr).   

 
att  föreningen ska höra av sig till Föreningsbyrån löpande vid 

förändringar samt en vecka innan arrangemanget och berätta på 
vilket sätt arrangemanget kan genomföras.   

 
att föreningen ska redovisa bidraget till Föreningsbyrån senast 

15 oktober 2020, om inte Föreningsbyrån skriftligen beslutar 
om annat datum.  

 

Ärendet 
Alnö hembygdsförening söker 161 000 kr i arrangemangsbidrag för 
att för tredje året i rad anordna Alnö Medeltidsdagar och Tornerspel. 
Arrangemanget, som vänder sig brett till allmänheten, ska äga rum 
29–30 augusti 2020 på Kyrktunet, Alnö. Föreningen räknar med ca 
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5 000 deltagare från hela landet.1 Föreningen samarbetar med kyrkan, 
som är markägare, och Alnö IF som sköter parkering.  
 
Arrangemanget består av två heldagar och ska innehålla:  
 

• Medeltidsmarknad med knallar, gycklare och musiker 
• Tornerspel med Nordic Knights 
• Smakprov på den egenskrivna teaterföreställningen Sagan om 

Varin i Röde (en lokalhistorisk pjäs som grundar sig i gamla 
lokala sägner från folkvandringstiden, skriven av Göran 
Lundgren), som föreningen planerar att sätta upp nästa 
sommar.  

• Livrustkammaren från Stockholm visar upp rustningar, kör 
riddarskola för barn och arbetar mot mobbing.  

• Visning av gamla kyrkan med konserter 
• Körsång av körföreningen Mousiké, Tors hammarkör och 

kyrkokören där man tolkar Örjan Lindéns musik från 
Alnöspelet.  

 
Den totala kostnaden beräknas till 411 000 kr. Utöver bidrag 
finansieras arrangemanget med sponsring, biljettintäkter, försäljning 
samt en egen insats från föreningen. För besökarna kostar det 120 
kr/vuxen och 80 kr/ barn (barn under 6 år gratis).   
 
De största kostnaderna består av arvoden, logi och reseersättningar. 
Dessutom tillkommer kostnader för teknik, marknadsföring och 
förtäring. Den absolut största kostnaden (180 000 kr) står tornerspelet 
för, vilket är rimligt med tanke på typen av aktivitet som innefattar 
tillresande med hästar, vapen, kostymer mm. Därefter är det 
teaterföreningen Alnöspelet (50 000 kr) och övriga aktörer (5 000–
20 000 kr var).  

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

                                                 
1 Förra året hade man ca 1500-2000 besökare och årets budget utgår från 
biljettintäkter i ungefär samma storlek som förra årets besökarantal.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-06-03 - § 58 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00168-5 - Arrangemangsbidrag, 

Alnö Medeltidsdagar och Tornerspel – Alnö Hembygdsförening 
• Bilaga KFN-2020-00168-1 Ansokan Förlustbidrag 972737_1_1 

Uppföljning av beslut 
Föreningen ska redovisa bidraget till Föreningsbyrån på ansedd 
redovisningsblankett senast 2020-10-15, om inte Föreningsbyrån och 
föreningen kommer överens om annat datum.  
_ _ _ _ 
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§ 69  Information, förstudie om uppförande av 
föremålsmagasin i Hyvleriet 
 (KFN-2020-00277-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  förlänga tiden för förstudien om föremålsmagasin i Hyvleriet 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att redovisa förstudien för 

nämnden senast i oktober 2020 
 

Ärendet 
I juni 2019 gav Kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med Drakfastigheter ta fram en förstudie gällande ett 
nytt föremålsmagasin i Hyvleriet, samt kostnaden för detta. I detta 
ärende har nämnden att ta del av information om förstudien och 
omständigheter som gör att förstudien inte kan presenteras för 
nämnden i juni, som planerat. Förvaltningen föreslår nämnden 
besluta att förlänga tiden för förstudien och ge förvaltningen i 
uppdrag att redovisa förstudien senast i oktober 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 - 

2020-06-03 - § 60 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00277-1 - Information, förstudie 

om uppförande av föremålsmagasin i Hyvleriet 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen återkommer i ärendet när förstudien är avslutad, senast 
i oktober 2020.  
_ _ _ _ 
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§ 70  Utredning om Njurunda Folkets Hus 
funktion som föreningshus – förlängd tidsplan 
 (KFN-2020-00309-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag om att utredningen om 

Njurunda Folkets Hus redovisas till kultur- och 
fritidsnämnden i september 2020 

 

Ärendet 
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden ska förvaltningen 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. Datum för redovisning av utredningen 
behöver nu skjutas fram.  

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 - 

2020-06-03 - § 59 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00309-4 - Utredning om Njurunda 

Folkets Hus funktion som föreningshus – förlängd tidsplan 
_ _ _ _ 
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§ 71  Remiss - Hållbar terrängkörning (SOU 
2019:67) 
 (KFN-2020-00250-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  överlämna förvaltningens övervägande som yttrande till 

Kommunstyrelsekontoret 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har fått remiss från Miljödepartementet avseende 
Utredning om hållbar terrängkörning (SOU 2019:67) och bett kultur- 
och fritidsnämnden om yttrande senast 15 juli 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 - 

2020-06-03 - § 61 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00250-2 - Remiss - Hållbar 

terrängkörning (SOU 2019:67) 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning av ärendet är planerad. 
_ _ _ _ 
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§ 72  Ekonomisk månadsrapport maj 2020 
(KFN-2020-00098-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna den ekonomiska månadsrapporten för maj månad 
 

Ärendet 
Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden följs upp 
månadsvis. Mer omfattande analys av resultatet för en mer 
välgrundad prognos görs i delårsrapporter två gånger per år. 
Årsrapporten visar det faktiska resultatet mot årets stegvisa 
prognosbedömningar. 

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-2020-00098-8 - Månadsrapport Maj 2020 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport maj 2020 – bilaga 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i nästa ekonomiska månadsrapport 
efter juli månad (ingen månadsrapport tas fram efter juni månad i 
Sundsvalls kommun)._ _ _ _ 
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§ 73  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-06-17 
(KFN-2020-00003-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-06-08 
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-2020-00003-10 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-06-17 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-06-17 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 74  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
_ _ _ _ 
 
 



  
2020-06-08 

 
1 (3) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-06-17 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2020-05-08 återbesättning av tjänst som IT-bibliotekarie vid 

Sundsvalls stadsbibliotek, heltid från 2020-04-01. 
- Beslut 2020-05-08 inrätta tjänst som IT-bibliotekarie vid Sundsvalls 

stadsbibliotek, heltid från 2020-04-01. 
 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Friluftsenheten. 

Tidsbegränsad anställning, vikariat föräldraledighet, 2020-04-01 – 
2020-06-30. 

 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

 

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

Tidsbegränsad anställning 2020-06-15 – 2020-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 75 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2020-06-15 – 2020-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 75 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2020-06-15 – 2020-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fotoarkivarie, 75 %, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2020-06-01 – 2020-10-31. 
- Nr 2662 Nyttjanderättsavtal, avser att nyttja (bilaga 1) markerad 

markyta ”köksträdgården” inom Svartviks industriminnen. Dvs 
markområde del av fastigheten Nolby 7:133. Föreningen Svartviks 
Kulturarv. Avtalstid 2020-05-05 – 2020-10-31. 
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6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

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

8. Föreningsbyrån1 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 94 000 kronor. (KFN-2020-00264)  
- Sundsvalls Ridklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sommarlovsaktivitet om 44 000 kronor. (KFN-2020-00256) 
 

9. Lotteritillstånd 
- Sundsvalls Slalomklubb beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 

enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2020-05-20–2020-09-30.(KFN-
2020-00274) 
 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-06-03. 

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

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-05-19, 

granskning gällande detaljplan för del av Alliero, del av 
Norrmalm 1:1 m.fl, Norrmalm, Sundsvalls kommun. (KFN-2020-
00268) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-05-18, 
granskning detaljplan för del av LV5, Reglementet 1, 4, 5, 6 
Luftvärnet 1, 2, 3, 4 Staben, 1, 3 Södermalm. (KFN-2020-00271) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-05-29, tidig 
dialog två för Aeolus 5, Stenstaden, Sundsvalls kommun. (KFN-
2020-00290) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-05-29, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande ny detaljplan för 

                                                 
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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bostäder väster om Kungsbackavägen i Granloholm, Sundsvalls 
kommun. (KFN-2020-00295) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-05-29, 
granskning gällande detaljplan för del av Västermalm 1:1 
centrumändamål och bostäder väster om kv. Trädgårdsmästaren 
Västermalm, Sundsvalls kommun. (KFN-2020-00292) 
 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 109 ”Förändring av 
Sundsvalls kommuns HR-organisation”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 106 ”Beslut om 
miljöstrategiskt program 2020-2030 – återremitterat ärende”. 
 

 

14. Övrigt 
- Individ- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-05-28 § 82 

”Riktlinjer för kompiskort i Sundsvalls kommun. 
- Granskningsutlåtande från SBK gällande detaljplan för del av 

Alliero, del av Norrmalm 1:1 med kommentarer på kultur och 
fritids synpunkter. (KFN-2020-00268) 

- KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen samt 
nyhetsbrev. 
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