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Tid Kl. 09:00-15:00
Plats Programsalen, Kulturmagasinet

Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande
Jeanette Hedlund (S) v ordförande
João Pinheiro (S)
Karolina Sundberg (S)
Peterson Lugero (S) ers. för Ulf Bylund (S)
Pernilla Holgert (S) ers. för Johanna Eriksson (S)
Kenth Söder (S) ers. för Jonas Borg (C)
Patrik Gustavsson (M)
Lars AG Carlsson (M) ers. för Josefin Eurenius (M)
Robin Håkansson (KD)
Svetlana Afanasyeva (SD)

Ersättare Erfan Kakahani (V)
Elisabeth Gisslin Burman (M)
Martin Liljeros (L)
Marianne Eliasson (SD)

Övriga Jonas Walker kultur- och fritidsdirektör
Viktoria Hallberg sekreterare
Lars-Erik Återgård avdelningschef, §§ 25-38
Eva-Lisa Järvinen enhetschef, §§ 25-38
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 25-38

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Robin Håkansson
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på kommunens officiella anslagstavla, www.sundsvall.se.
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Justering

Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll.
Ersättare är Svetlana Afanasyeva.

_ _ _ _ 
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§ 25 Dagordning

Nämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 
anmäld av Martin Liljeros.

_ _ _ _
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§ 26 Information

Ordförande, Niklas Evaldsson, informerar om:

att förvaltningen kommer ta emot demokratisommarjobbare 
och att det då brukar anordnas en picknick med dem och 
politikerna i nämnden. Majoritetspartierna och 
oppositionspartierna kan fundera på om de vill delta och med 
vilka representanter.
den dialog som förvaltningsledningen, Niklas Evaldsson och 
Jonas Walker, och kommunledningen, Åsa Bellander och 
Peder Björk, haft som ett led i den nya styr- och 
ledningsmodellen. 

_ _ _ _
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§ 27 Elljusspåret i Skönsberg och Korsta
(KFN-2018-00422-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka de ekonomiska 
möjligheterna att ta över driften av Skönsbergsspåret eller alternativt 
hitta annan förening som har intresse att äga och eller driva spåret.

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och förslag till 
finansiering för att uppdatera spåret så att belysningen byts ut och 
spårkroppen åtgärdas

att förvaltningen redovisar nyttjandegraden för spåret idag samt för 
en medborgardialog för att ta reda på vad de boende i området anser 
om spåret

Ärendet

Heffnersklubbans BK har i en skrivelse till kommunen önskat att 
kommunen tar tillbaka det skidspår som föreningen övertog 2006 i 
samband med att kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 
nedskärningar. Spåret har en stor betydelse för boende i Skönsberg 
och för föreningar som tränar på Gärdehov. Förvaltningen föreslår att 
frågan utreds och att de ekonomiska förutsättningarna klargörs både 
avseenden drift och investeringar.  

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 19
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00422-2 - Elljusspåret i Skönsberg 
och Korsta
Bilaga Driftsavtal, arennde och övertagande Skönsbergsspåret
Bilaga Elljusspa°ret i Korsta ver 1.0
Föredragning av ärendet av Lars-Erik Återgård.
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Uppföljning av beslut

Förvaltningen skall senast i juni 2019 redovisa resultatet från 
uppdraget.
_ _ _ _
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§ 28 Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning och ny arbetsordning för 
förvaltningen
(KFN-2018-00792-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att upphäva Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden,
fastställd 2017-03-22 § 32.

att fastställa Delegations- och arbetsordning för kultur- och 

fritidsnämnden enligt förvaltningens förslag 2019-02-28, bilaga 
1.

att delegationsbeslut enligt 2.7-2.10 och 4.3-4.5 ska redovisas i sin 
helhet tillsammans med kallelsen inför nämndens 
sammanträden.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska ses över 
löpande, för att stämma överens med nämndens arbetssätt. Senaste
uppdatering genomfördes i mars 2017 och nu har förvaltningen gjort 
en ny översyn.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 14
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00792-1 - Revidering av kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning och ny arbetsordning för 
förvaltningen
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Bilaga 1. Delegations- och arbetsordning - förslag 2019-02-28
Bilaga 2. Delegationsordning - nuvarande med 
ändringsmarkeringar
Bilaga 3. Vidaredelegering av förvaltningschefens beslutanderätt
Eva-Lisa Järvinen informerar om grundprinciperna för 
delegations- och arbetsordning.

Uppföljning av beslut

Delegations- och arbetsordningen ska ses över regelbundet för att 
stämma överens med nämndens och förvaltningens arbetssätt. 
Följande är under bevakning för 2019:

Konstinköpsutskottets befogenheter och arbetsformer ska ses 
över. I samband med det kommer instruktionen för utskottet att 
skrivas om.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att föreslå ny delegerad 
beslutanderätt på personalområdet för nämnderna. Förvaltningen 
inväntar förslagen.
Nämndernas reglementen kommer att uppdateras under 2019. 
Därefter kan delegationsordningen behöva anpassas.
Kultur- och fritidsdirektören kommer arbeta vidare utifrån 
stommen till ny arbetsordning, för att än tydligare dokumentera 
förvaltningens arbetsätt.

_ _ _ _
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§ 29 Utvecklingsbidrag Riksföreningen JAG
(KFN-2018-00809-5)

Beslut

Nämnden beslutar

att avslå ansökan från Riksföreningen JAG om 
utvecklingsbidrag för projektet Vi vill bidra.

Ärendet

Riksföreningen JAG ansöker om 661 018 kronor i utvecklingsbidrag 
för projektet Vi vill bidra.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majortetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 16
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00809-5 - Utvecklingsbidrag 
Riksföreningen JAG
Bilaga Komplettering Budget Vi vill bidra Sundsvall.pdf
Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag, Vi vill bidra –
Riksföreningen JAG
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Uppföljning av beslut

Om ansökan avslås, behöver ärendet ingen särskild uppföljning.

Förvaltningen har i uppdrag från kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott att prioritera handläggningen av riktlinjerna för IOP-
avtal, så att Sundsvalls kommun får möjlighet att använda 
samverkansformen så snart som möjligt.

_ _ _ _
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§ 30 Utvecklingsbidrag AFC Sundsvall
(KFN-2018-00928-4)

Beslut

Nämnden beslutar

att avslå ansökan från Ariana Footballclub Sundsvall.

Ärendet

Föreningen Ariana Footballclub Sundsvall ansöker om 187 180
kronor i utvecklingsbidrag.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 15
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00928-4 - Utvecklingsbidrag AFC 
Sundsvall
Bilaga Ansökan
Bilaga Bilaga
Bilaga Första sidan, undertecknad

Uppföljning av beslut

Ordinarie uppföljning enligt gällande regelverk.

_ _ _ _
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§ 31 Kartbidrag för 2018 - Medelpads 
Orienteringsförbund
(KFN-2018-00943-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att bevilja Sundsvalls orienteringsklubbar, genom Medelpads 
Orienteringsförbund, ett bidrag med 120 000 kronor.

Ärendet

Fyra orienteringsklubbar1 i Sundsvalls kommun ansöker i en samlad 
ansökan via Medelpads Orienteringsförbund bidrag för de 
kartkostnader de har haft under året. Klubbarna har under 2018 
reviderat befintliga kartor för Bergafjärden, Skärsätt, Alnö, Norra 
Berget, Klissberget samt tagit fram en ny karta i Indal. Kartorna 
utnyttjas främst av orienteringsklubbarna och skolor vid 
skolorientering, men finns även tillgängliga för allmänheten via t ex
”Hitta ut” och naturpasset. Aktuella kartor används även av polis vid 
exempelvis eftersök. 

Klubbarna har genom fakturor redovisat de kostnader de har
haft under 2018 för att ta fram nya kartunderlag och göra dem 
tillgängliga för allmänheten. Förvaltningen föreslår att 
orienteringsklubbarna beviljas ett bidrag med 120 000 kronor.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 17
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00943-3 - Kartbidrag för 2018 -
Medelpads Orienteringsförbund

1 Sundsvalls orienteringsklubb, Selånger orienteringsklubb, Kovlands 
Idrottsförening, Njurunda orienteringsklubb
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Bilaga Ansökan om kartbidrag för 2018 - Medelpads 
Orienteringsförbund

Uppföljning av beslut

Bidraget baseras på redovisade kostnader som uppstått föregående år. 
Ingen ytterligare redovisning krävs. Uppföljning sker dock årligen i 
samband med handläggningen av ansökan om kartbidrag.
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Remiss - Motion (KD) angående införande 
av byapeng
(KFN-2018-00962-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad

Ärendet

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Liza-Maria Norlin 
(KD) och Ronja Strid (KD) till kultur- och fritidsnämnden. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att införa en byapeng i 
Sundsvalls kommun. 

Överläggning

Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Svetlana Afanasyeva (SD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Robin Håkansson (KD) och Svetlana Afanasyeva (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 20
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00962-2 - Remiss - Motion (KD) 
angående införande av byapeng
Bilaga Motion (KD) angående införande av byapeng

Uppföljning av beslut

Ingen särskild uppföljning behövs. 
_ _ _ _
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§ 33 Remiss - motion (KD) skoterfria 
friluftsområden i Sundsvalls kommun
(KFN-2019-00074-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen

Ärendet

Motion från Stefan Hill, Liza-Maria Norlin och Stefan Esping (KD) 
att informera om det skoteförbud som råder inom Sundsvalls 
kommun.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 21
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00074-3 - Remiss - motion (KD) 
skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommun
Bilaga Motion (KD) angående  skoterfria friluftsområden i 
Sundsvalls kommun
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Uppföljning av beslut

Inget förslag
_ _ _ _
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§ 34 Remiss - Motion (MP) om fler kommunala 
naturreservat
(KFN-2019-00081-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens ställningstagande i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18.

att föreslå kommunfullmäktige att avslå att-sats 1 till 3 i 
motionen

att föreslå kommunfullmäktige anse att-sats 4 i motionen 
besvarad

Ärendet

Angel Villaverde (MP) har lämnat en motion om att inrätta fler 
kommunala naturreservat. I motionen pekas några specifika områden 
ut som förslag till kommunala naturreservat. Områdena är 
Selångersåns delta, Granloskogen, Vapelbäckens dalgång. Motionen 
föreslår även att en plan för kommunal reservatsbildning tas fram.

Kommunstyrelsekontoret har skickat ärendet på remiss till kultur-
och fritidsnämnden.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden 
ska föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.

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 arbetsutskottets förslag.
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Reservation

Patrik Gustavsson (M) och Lars AG Carlsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Patrik Gustavssons yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-03-13 - § 22
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00081-2 - Remiss - Motion (MP) 
om fler kommunala naturreservat
Bilaga Motion (MP) om fler kommunala naturreservat

Uppföljning av beslut

Ingen särskild uppföljning behövs.
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 Investeringsbudget maskiner och 
inventarier 2019
(KFN-2019-00092-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa investeringsbudget 2019 enligt förvaltningens förslag

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick utökat investeringsutrymme i MRP 
2011-2012 för anskaffning av maskiner och inventarier. Det årliga 
anslaget fördelas med 2,2 mnkr för inventarier och utrustning samt 1 
mnkr för maskiner.

I kommunstyrelsens kompletteringsbudget 2017 (KS-2017-00238) 
beslutades om en tillfälligt utökad investeringsbudget för kultur- och 
fritidsnämndens reinvesteringar i maskiner och utrustning inom 
Himlabadet och Gärdeanläggningarna. Fr.o.m. 2018 har ett årligt 
budgetanslag om 1,5 mnkr avsatts för utrustning i 
Arenafastigheterna.

Förvaltningens ledningsgrupp har inventerat investeringsbehov och 
prioriterat objekten på skalan 1-3. Förslaget på fördelning av 
investeringsmedel täcker endast de mest angelägna objekten.

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 fritidsnämnden - 2019-03-27 -
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00092-1 - Investeringsbudget 
maskiner och inventarier 2019
Bilaga Bilaga
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Uppföljning av beslut

Inköp i maskiner och inventarier redovisas till koncernstaben som 
aktiverar detta som anläggningstillgång i kommunens 
anläggningsregister.
Investeringens värdeminskning bokförs som kapitaltjänstkostnad i 
framtida driftbudgetar.
_ _ _ _
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§ 36 Månadsrapport Februari 2019
(KFN-2019-00096-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna rapporten

Ärendet

Det 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 driftbudgetram.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-1 - Månadsrapport Februari 
2019
Bilaga Ekonomisk månadsrapport februari 2019

Uppföljning av beslut

Ärendet kommer att följas upp i mars månadsrapport.
_ _ _ _
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§ 37 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-03-27
(KFN-2019-00003-5)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings-
och delegationsärenden enligt förteckning daterad 
2019-03-20 och lägga dem till handlingarn

Ärendet

Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på 
delegation av anställd vid förvaltningen, arbetsutskottet eller 
nämndsordföranden. Delegations- och anmälningsärenden redovisas 
till nämnden genom en särskild förteckning i nämndens kallelse och 
återfinns därefter som protokollsbilaga. Nämnden har möjlighet att 
begära att särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i 
förteckningen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00003-5 - Anmälnings- och 
delegationsärenden KFN 2019-03-27
Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 
KFN 2019-03-27

_ _ _ _
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§ 38 Övriga frågor

Martin Liljeros (L) frågar hur förvaltningen planerar att hantera den 
kommunala badplatsen i Brudsjön, Liden, i framtiden, då själva sjön 
håller på att växa igen?

Idrotts- och fritidschef, Lars-Erik Återgård, svarar att det idag inte 
finns någon plan för badplatsen och beskriver en del av 
problematiken kring badplatsen och vad man behöver ta i beaktande 
när man ska hantera frågan. Flertalet av våra kommunala badplatser 
ligger på privat mark, vilket innebär att eventuella åtgårder måste 
godkännas av markägaren.

_ _ _ _
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27

Beslut fattade på delegation

1. Ordförande

- Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef

- Beslut 2019-01-30 avseende lön vid förändrad arbetssituation, 
beslut om lönetillägg, Sundsvalls stadsbibliotek, från 1 januari 
2019.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/badvärd, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2019-03-
17.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2019-03-17.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2019-03-17.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2019-03-17.

- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-02 – 2020-01-
13.

- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-02 – 2020-01-
13.

- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-02 – 2020-01-
13.

- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare, timanställning, 
idrotts- och fritidsavdelningen. Tidsbegränsad anställning, 2019-
02-11 – 2019-03-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Arbetsledare, 100 %, 
Friluftsenheten. Tillsvidareanställning, fr.o.m. 2019-03-11.

- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-25 – 2020-01-
12.
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- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-26 – 2020-01-
12.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-01-21 – 2019-05-26.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-01-21 – 2019-05-26.

- Anställnings- och lönebeslut. Idrottsplatsarbetare, intermittent, 
idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-29 –
2019-10-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Idrottsplatsarbetare, intermittent, 
idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-29 –
2019-10-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Idrottsplatsarbetare, intermittent, 
idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-29 –
2019-10-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-01-07.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-03-06 – 2019-05-26.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-02-01 – 2019-05-26.

4. Ungdomsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timmar, 
Granlo fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-01 – 2020-
12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timmar, 
Opalen. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-15 – 2020-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 100%, Sportoteket. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, intermittent, 
Skönsmons fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 –
2020-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, intermittent, 
Skönsmons fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 –
2020-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, intermittent, 
Centrumvillan. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-11 – 2019-12-
31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, 100 %, 
Indal/Lidens fritidsgårdar. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-01
– 2019-05-31.
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- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %,
Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-03-01,
chefsavtal t.o.m 2022-02-28.

- Anställnings- och lönebeslut. Verksamhetsledare, 100 %,
Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-04-01.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, intermittent, 
Sportoteket. Tidsbegränsad anställning, 2018-12-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, 90 %, 
Nacksta fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-04 –
2019-08-31.

5. Sundsvalls museum

- Anställnings- och lönebeslut. Museipedagog, 100 %, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-18 – 2019-09-01.

- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd/kulturassistent, intermittent,
Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-23 – 2019-
12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Evenemangskoordinator, intermittent,
Scenservice. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-19 – 2019-05-18.

- Anställnings- och lönebeslut. Konstpedagog, 100 %, Kulturmagasinet. 
Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2019-01-01 – 2019-01-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Konstpedagog, 100 %, Kulturmagasinet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-02-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Konstpedagog, 100 %, Sundsvalls 
museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-06-21. 

6. Sundsvalls stadsbibliotek

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2020-02-03.

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2020-02-03.

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2020-02-03.

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-04 – 2020-02-03.

- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 50 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, timanställning, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-07 – 2019-12-31.
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7. Kultur- och fritidskontoret

- Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån

- Dykets Intresseförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 
32 200 kr. (KFN-2018-00457)

- ABF Västernorrland beviljas ett arrangemangsbidrag om 30 000
kr. (KFN-2018–00921)

- Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, beviljas ett 
arrangemangsbidrag om 8 480. (KFN-2019-00018)

- Föreningen Qvinnouniversitetet Sundsvall-Timrå beviljas ett 
arrangemangsbidrag om 25 000 kr. (KFN-2019-00086)

- Dykets Intresseförening beviljas ett anläggningsbidrag om 36 300 
kr. (KFN-2019-00099)

- Studieförbundet Bilda Mitt ansökan om arrangemangsbidrag 
avslås. (KFN-2018-00931)

- KK Iskristallen Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om 12
500 kr. (KFN-2019-00079)

- Folkuniversitetet beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund 
om 148 971 kr. (KFN-2018-00311)

- Ibn Rushd Studieförbund beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 35 160 kr. (KFN-2018-00334)

- Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 345 162 kr. (KFN-2018-00336)

- NBV MittSverige beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 213 597 kr. (KFN-2018-00339)

- Studiefrämjandet Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 575 892 kr. (KFN-2018-00341)

- Studieförbundet Bilda Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 965 269 kr. (KFN-2018-00352)

- Sensus Studieförbund beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 956 542 kr. (KFN-2018-00353)

- ABF Västernorrland beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 511 618 kr. (KFN-2018-00361)

- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 419 451 kr. (KFN-2018-00367)

- Kulturens Bildningsverksamhet beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 28 338 kr. (KFN-2018-00450)

- Rännö Fiskevårdsområdesförening beviljas ett verksamhetsbidrag 
för fiskevård om 12 000 kr. (KFN-2018-00944)

- Sundsvalls Sportfiskeklubb beviljas ett verksamhetsbidrag för 
fiskevård om 22 000 kr. (KFN-2018-00945)

- Hullsjöns Fiskevårdsförening beviljas ett verksamhetsbidrag för 
fiskevård om 15 000 kr. (KFN-2018-00946)

- Njurunda Södra Fiskevårdsområdesförening beviljas ett 
verksamhetsbidrag för fiskevård om 40 000 kr. (KFN-2018-00947)
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- Sundsvalls Orkesterförenings ansökan om utvecklingsbidrag 
avslås. (KFN-2019-00080)

- Matfors Konstförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 2 000 
kr. (KFN-2019-00100)

- Sundsvalls Fenixorder beviljas ett arrangemangsbidrag om 900 kr.
(KFN-2018-00838)

9. Lotteritillstånd

- Inga beslut att anmäla.

Övriga anmälningsärenden

10. Arbetsutskottet

- Protokoll, 2019-03-13.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott

- Inget protokoll att anmäla.

12. Svar på internremisser

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-20 –
förhandsbesked, nybyggnad av två enbostadshus och garage. (KFN-

2019-00073).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-20 – bygglov 

nybyggnad av carport med förrådsdel. (KFN-2019-00076).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-01 – bygglov 

nybyggnad enbostadshus och garage. (KFN-2019-00093).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-04 –

bygglov, nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
(KFN-2019-00077).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-20 –
bygglov, nybyggnad av fritidshus samt installation av 
eldstad/rökkanal. (KFN-2019-00070).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret – bygglov, nybyggnad 
av väderskydd för kollektivtrafik och rivning av befintliga 
väderskydd samt byggnad. (KFN-2019-00056).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret – bygglov,
uppsättande av skylt. (KFN-2019-00105).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-20 –
granskning ändring detaljplan. (KFN-2019-00087).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-05 – samråd 
detaljplan Sörängsbacken. (KFN-2019-00095).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-01 – tidig
dialog planbesked Granloholm. (KFN-2019-00078).
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13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- För känndedom: Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14 § 9 ”Val av 
representanter till Kulturforum”. 

- För implementering: Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25 § 30 
”Hyreserbjudande avseende hyra av idrottslokaler i Baldershovs 
idrotts- och rackethall”.

14. Övrigt

- Socioekonomisk studie av Sundsvalls kommuns bostadsområden, 
2018.

- Omprövning av KFN:s beslut 2019-01-07 att stänga av kund från 
Matforshallen, beslutsmeddelande via e-post 2019-02-25.

- Attestlista kultur- och fritidsnämnden 2019.


