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Tid
Plats

Kl. 14:00-15:05
Programsalen, Kulturmagasinet

Beslutande

Niklas Evaldsson (V)
Jeanette Hedlund (S)
João Pinheiro (S)
Karolina Sundberg (S)
Ulf Bylund (S)
Johanna Eriksson (S)
Jonas Borg (C)
Patrik Gustavsson (M)
Josefin Eurenius (M)
Robin Håkansson (KD)
Svetlana Afanasyeva (SD)
Peterson Lugero (S)

ordförande
v ordförande

Ersättare

Peterson Lugero (S)
Pernilla Holgert (S)
Kenth Söder (S)
Nuria Valiulina (S)
Tommy Karlsson (S)
Erfan Kakahani (V)
Elisabeth Gisslin Burman (M)
Martin Liljeros (L)

§§ 39-42, 44-53

Övriga

Jonas Walker
Viktoria Hallberg
Lars-Erik Återgård
Eva-Lisa Järvinen
Stina Nilsson
Anna Årblom Granbo

kultur- och fritidsdirektör
sekreterare
avdelningschef, §§ 39-40
enhetschef, §§ 39-53
handläggare, §§ 39-53
utredare, §§ 39-53

§§ 39-42, 44-53

ers. för Karolina Sundberg (S) § 43
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Protokollet omfattar §§ 39-53

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Svetlana Afanasyeva
Justerare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering
Utöver ordförande ska Svetlana Afanasyeva justera dagens protokoll.
Ersättare är Patrik Gustavsson.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dagordning
Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 40 Information
Chef för idrotts- och fritidsavdelningen, Lars-Erik Återgård
informerar om:
x

Istider generellt och på Gärdehov, som svar på en övrig fråga
ställd på arbetsutskottet 2019-04-10.

Kultur- och fritidsdirektör, Jonas Walker, informerar om:
x

Scenkonstbiennalen 2019 som äger rum i Sundsvall och
Härnösand 14-19 maj.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Riktlinjer för IOP-avtal
(KFN-2019-00024-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

föreslå att kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för IOPavtal i Sundsvalls kommun, enligt förslag daterat 2019-03-08,

att

den huvudsakliga inriktningen för kommunens IOP-avtal är
sociala verksamheter men att andra initiativ också är tillåtna.

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att Sundsvalls kommuns nämnder
ska kunna ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP) för sociala
verksamheter, i samarbete med organisationer i civilsamhället.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och kommunstyrelsen (KS) har
fått i gemensamt uppdrag att ta fram riktlinjer för IOP-avtal. De ska
fastställas av fullmäktige efter remiss från KS till övriga nämnder.
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
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 28
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00024-2 - Riktlinjer för IOP-avtal
x Bilaga Förslag till riktlinjer för IOP-avtal
x Bilaga Protokollsutdrag
x Bilaga Utredning kring IOP-avtal
x Bilaga Förslag till Riktlinjer för att teckna IOP Kommunstyrelsekontorets kommentar
x Bilaga Riktlinjer för IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun och
idéburna organisationer inom sociala områden samt finansiering
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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x
x

Sammanträdesdatum
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för tjejjoursverksamhet i Sundsvall
Bilaga Protokollsutdrag
Eva-Lisa Järvinen informerar om IOP-avtal.

Uppföljning av beslut
Ingen särskild uppföljning krävs.

____
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§ 42 Gemensamt reglemente för Sundsvalls
kommuns nämnder - svar på kommunstyrelsens
remiss
(KFN-2019-00083-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

föreslå att fullmäktige fastställer det gemensamma reglementet
för Sundsvalls kommuns nämnder, efter ändringar och tillägg
föreslagna i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-03-13.

Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls
kommun. Syftet med ett gemensamt reglemente är bland annat att
skapa enhetlighet och tydlighet i styrningen av nämnderna. Samtliga
nämnder har fått förslaget på remiss.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 29
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00083-2 - Gemensamt reglemente
för Sundsvalls kommuns nämnder - svar på kommunstyrelsens
remiss
x Bilaga Remiss gemensamt reglemente
x Bilaga Förslag till nytt reglemente för alla nämnder (version 6.0)
x Bilaga Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Följdändringar kan bli aktuella i nämndens delegations- och
arbetsordning. I sådant fall återkommer förvaltningen till nämnden
med förslag.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Förskott på hyresbidrag – Kovland
Ishockeyförening
(KFN-2019-00082-5)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja Kovlands Ishockeyförening 310 000 kronor i förskott på
hyresbidrag för 2018.

Ärendet
Kovlands Ishockeyförening har ansökt om 400 000 kronor i förskott
på hyresbidrag för 2018 för lokalen Ånäshallen i Kovland. 90 000 kr
i förskott har beviljats av förvaltningen på delegation. Nämnden
behöver ta ställning till om resterande del av det ansökta förskottet
ska beviljas.
Jäv
Karolina Sundberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet. Hon ersätts av Peterson Lugero (S).
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) önskar komma med en protokollsanteckning,
vilket ordförande godkänner.
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna utgår ifrån att bolaget har en sådan finansiell ställning
att man klarar de åtagande som hyresavtalet stipulerar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 32
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00082-5 - Förskott på hyresbidrag –
Kovland Ishockeyförening
x Bilaga Förskott Hyresbidrag
x Bilaga Ansökan om hyresbidrag - Kovland Ishockeyförening
x Bilaga Beslut Förskott Kovlands Ishockeyförening KFN-201900082
x Jonas Walker ger ytterligare information i ärendet.
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning görs. Bidraget baseras på faktiska kostnader som
föreningen haft. Hyreskontrakt, hyresavier samt bokförda kostnader
verifierade med utdrag ur huvudbok finns som bilagor i ansökan.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-24

12

§ 44 Utvecklingsbidrag Fortsätta utveckla
Kusten Bredsands Folkets hus förening
(KFN-2018-00964-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja föreningen 400 000 kr i utvecklingsbidrag för 2019.

Ärendet
Bredsands Folkets hus förening ansöker om 1 141 600 kronor i
bidrag för ett projekt med start 1 maj 2019, som ska pågå i två år.
Utvecklingsbidraget ska användas för att anställa personal för
verksamhet i Folkets Hus Kusten. Det ansökta bidraget motsvarar
kostnaderna för ett år av projektet.
Det är andra gången föreningen ansöker om utvecklingsbidrag från
Sundsvalls kommun. Kultur- och fritidsnämnden beviljade
föreningen 400 000 kronor i utvecklingsbidrag 1 för lön till en
processledare under föreningens första verksamhetsår, 2018. Med
den nya ansökan vill Bredsands Folkets hus förening förlänga det
tidigare utvecklingsprojektet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 30
x Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00964-3 - Utvecklingsbidrag
Fortsätta utveckla Kusten Bredsands Folkets hus förening
x Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag, Fortsätta utveckla Kusten
– Bredsands Folkets hus förening
x Bilaga Budget och avsiktsförklaring
x Bilaga Protokollsutdrag

1

Justerandes signatur

KFN-2016-00442 Utvecklingsbidrag Bredsands Folkets Husförening
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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Uppföljning av beslut
Aktiviteterna i projektbeskrivningen från Bredsands Folkets hus
förening är i stort sett samma som i föreningens stadgar; att
tillhandahålla samlings- och kulturlokaler, medverka till att
allmänheten erbjuds kulturaktiviteter och samarbeta med det lokala
samhället och föreningslivet. Föreningen har funnits sedan 2016 och
söker projektmedel för kostnader som börjat övergå till föreningens
ordinarie verksamhet. Utvecklingsbidraget brukar normalt inte
beviljas för samma projekt i mer än två år. Om nämnden vill fortsätta
ge stöd åt föreningen efter maj 2020, kan det vara lämpligare att
använda en annan bidragsform, till exempel hyres- eller
arrangemangsbidrag.
Om bidraget beviljas följs det upp enligt gällande regelverk.
Förvaltningen kommer meddela villkor för del- och slutredovisning
av bidraget till föreningen.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Arrangemangsbidrag Alnö
hembygdsförening
(KFN-2019-00085-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja Alnö Hembygdsförening 90 000 kronor i
arrangemangsbidrag för att arrangera Tornerspel och
Medeltidsdagar på Alnö.

Ärendet
Alnö Hembygdsförening ansöker om 124 000 kronor för att
arrangera Tornerspel och Medeltidsdagar på Alnö 29-30 juni 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
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 31
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00085-3 - Arrangemangsbidrag
Alnö hembygdsförening
x Bilaga Reviderad Budget Tornerspel 2019
x Bilaga Bilaga Arrangemangsbidrag Medeltidsdagarna
x Bilaga Redovisning av arrangemang Tornerspel 2018
Uppföljning av beslut
Ordinarie uppföljning enligt gällande regelverk. Föreningar som
beviljas mer än 50 000 kronor i föreningsbidrag ska upprätta en
särskild projektbokföring och redovisa samtliga intäkter och
kostnadsverifikat i projektet. Föreningen ska bifoga ett utdrag ur
huvudbok tillsammans med redovisningen. Alnö hembygdsförening
ska senast 1 oktober 2019 slutredovisa arrangemanget till
Föreningsbyrån.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Högomutställning
(KFN-2019-00075-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
Drakfastigheter projektera och investera i en ny
Högomutställning och klimatanläggning till en kostnad om
högst 7 mnkr.

Ärendet
Ärendet gäller beslut om att avsätta medel för projektering och
investering i en ny Högomutställning och klimatanläggning som
ersätter nuvarande Högomutställning i Sundsvalls museums lokaler i
Kulturmagasinet
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 33
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00075-1 - Högomutställning
x Bilaga Forstudie_sundsvalls museum_new
x Bilaga Gravfältet i Högom - en skiss till en ny berättelse 201701-16
x Bilaga Rapport Sundsvalls Museum Pedagogisk Linje NCK
oktober 2018
Uppföljning av beslut
Uppföljning sker löpande under arbetet med projektering och
byggnation av utställningen till Kultur- och frididsnämnden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 47 Trygghet i föreningslivet - initiativärende
från Moderaterna
(KFN-2018-00843-4)
Beslut
Nämnden beslutar
att

avslå att-sats 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut.

att

Föreningsbyrån ska fortsätta uppmuntra föreningarna
att aktivt arbeta med sitt värdegrundsarbete.

Ärendet
Ledamot Patrik Gustavsson (M) har väckt ärendet ”Trygghet i
föreningslivet” med stöd av initiativrätten i 4 kap. 20 §
kommunallagen (2017:725). Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott beslutade 2018-11-07 § 104 Trygghet i föreningslivet –
initiativärende från Moderaterna att överlämna ärendet till
förvaltningen för beredning.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Jonas Borg (C) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavssons förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Patrik Gustavsson (M), Josefin Eurenius (M) och Robin Håkansson
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Gustavssons
yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 27
x Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00843-4 - Trygghet i föreningslivet
- initiativärende från Moderaterna
x Bilaga Protokollsutdrag
x Bilaga VB_ Nytt ärende till nästa AU i KFN
x Bilaga Exempel från Växjö - Hantering av belastningsregister och
värdegrund 2018
Uppföljning av beslut
Om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, kan
förvaltningen under 2019 informera föreningarna om det nya beslutet
om krav på kontroll av ledares belastningsregister och riktlinjerna för
detta, samt få tid att utforma blanketterna efter detta krav. Kravet
bedöms alltså kunna gälla för bidragsanökningar under 2020.
Förvaltningen rapporterar tillbaka hur implementeringen av beslutet
gått under 2020.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Remiss - motion (L) publicera alla nämnder
och styrelses möteshandlingar och protokoll på
kommunens hemsida
(KFN-2019-00102-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

överlämna förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande och uppmana kommunstyrelsen att
göra en samlad bedömning av motionens förslag utifrån
demokratiska, juridiska och ekonomiska perspektiv.

Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Annelie Luthman
(L) till kultur- och fritidsnämnden. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges och alla
nämnders handlingar publiceras på kommunens hemsida i samband
med att de sänds till de förtroendevalda i kommunfullmäktige och
nämnderna.
Överläggning
Patrik Gustavsson (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.
Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 26
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00102-3 - Remiss - motion (L)
pulicera alla nämnder och styrelses möteshandlingar och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
x

Sammanträdesdatum
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protokoll på kommunens hemsida
Bilaga Motion Publicera möteshandlingar på hemsidan

Uppföljning av beslut
Om motionen bifalls bör kommunfullmäktige återkoppla riktlinjer till
samtliga nämnder.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Remiss- Inbjudan att granska förslag till
statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön
och Västerhavet
(KFN-2019-00132-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens svar på internremiss för nationell
havsplan enligt bilaga Granskningsyttrande över förslag till
havsplan

Ärendet
Yttrande till koncernstaben angående granskning av nationella
havsplaner.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
x Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 - § 34
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00132-2 - REMISS- Inbjudan att
granska förslag till statliga havsplaner för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet
x Bilaga Granskningsyttrande över förslag till havsplan
x Bilaga Remiss
____

Justerandes signatur
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§ 50 Verksamhetsplan kultur- och
fritidsförvaltningen 2019
(KFN-2018-00415-5)

Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetsplan för
2019

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat en verksamhetsplan
som innefattar planerade aktiviteter för 2019. Planen skall beskriva
hur förvaltningen kommer genomföra det som nämnden beslutat skall
utföras i kultur- och fritidsnämndens mål- och resursplan 2019.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
x Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00415-5 - Verksamhetsplan kulturoch fritidsförvaltningen 2019
x Bilaga VP KoF 2019
Uppföljning av beslut
Verksamhetsplanen följs upp i delårsbokslut 1 (Jan-Apr) och i
delårsbokslut 2 (Jan-Aug) samt för helåret 2019 till kultur- och
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.
____
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§ 51 Månadsrapport mars 2019
(KFN-2019-00096-3)
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 i nuläget att verksamhetens
ekonomiska utfall kommer att hamna inom tilldelad budgetram. En
mer genomarbetad prognos kommer att lämnas i samband med årets
första delårsrapport i maj.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-3 - Månadsrapport mars
2019
x Bilaga Ekonomisk månadsrapport mars 2019
Uppföljning av beslut
Ärendet kommer att följas upp i delårsrapport1/2019_ _ _ _
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§ 52 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2019-04-24
(KFN-2019-00003-7)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälningsoch delegationsärenden enligt förteckning daterad
2019-04-16 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
x Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00003-7 - Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2019-04-24
x Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
KFN 2019-04-24
____
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§ 53 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet.

____
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24

Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Personuppgiftsbiträdesavtal med Myndigheten för tillgängliga
medel (MTM) avseende förmedling av talböcker, 2019-03-01.
(KFN-2019-00107)

2. Förvaltningschef
-

Inga beslut att anmäla.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

-

-

-

-

-

Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%,
Sporthallen/Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 –
2019-08-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-06-01.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-06-01.
Anställnings- och lönebeslut. Reception/badvärd, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-18 – 2019-0428.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-03-18 – 2019-04-28.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-03-18 – 2019-04-28.
Anställnings- och lönebeslut. Projektledare, 20 %, Friluftsenheten.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-04-14.
Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%,
Idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 –
2019-08-31.
Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-20 – 2020-0112.
Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/utter, intermittent,
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-26 – 2020-0112.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100%, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-25 – 2019-05-31.

2019-04-16

-

-

-

-

-

Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100%, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-25 – 2019-09-29.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100%, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-25 – 2019-05-31.
Nr 1956 Externt hyresavtal, avser Njurundahallen, lokal för
fotvårdsbehandling. Pernillas Fotvård. Avtalstid 2013-12-01 –
2019-12-31, tilläggsavtal hyra av parkeringsplats fr.o.m. 2018-1101.
Nr 1533 Externt hyresavtal, avser Himlabadet, Universitetsallén
13. Compass Group AB. Avtalstid 2010-06-01 – tills vidare, avtal
om tillägg till hyreskontrakt fr.o.m. 2019-01-01.
Nr 2581 Externt hyresavtal, avser Norrmalm 3:25 Sporthallen.
Sundsvalls Simsällskap. Avtalstid 2019-01-01 – 2020-01-01.
Nr 2582 Externt hyresavtal, avser Sundsvalls IP –
fotbollsverksamhet (i de fall ordinarie arena ej är spelbar).
Östersunds Fotbollsklubb. Avtalstid 2019-01-01 – 2019-12-31.
Nr 2584 Skötselavtal, avser Isbana Stora Torget. Mala Invest AB.
Avtalstid 2018-12-17 – 2019-03-10.
Nr 2585 Avtal, avser SM-veckan 2019. Sundsvalls Slalombacke
AB. Avtalstid 2019-01-21 – 2019-02-10.
Nr 2586 Avtal, avser anställdas rätt att nyttja
friskvårdsanläggningar. Sundsvalls kommunkoncern inkl.
samtliga bolag under Stadsbacken AB. Avtalstid 2019-01-01 –
2019-12-31.
Nr 2589 Internt hyresavtal, avser Tuna-Ängom 1:10.
Drakfastigheter. Avtalstid 2019-02-01 – 2020-01-31.
Nr 2588 Externt hyresavtal, avser Norrmalm 3:25, förråd.
Sundsvall Floorball Club. Avtalstid 2019-01-01 – tills vidare.

4. Ungdomsavdelningen
-

Inga beslut att anmäla.

5. Sundsvalls museum
-
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Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-12-31.

2019-04-16
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6. Sundsvalls stadsbibliotek
-

-

Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekskommunikatör, 45 %,
Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-03-27 –
2019-06-30.
Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-22 – 2019-10-21.

7. Kultur- och fritidskontoret
-

Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån
-

-

Alnö Hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om
3 000 kr. (KFN-2019-00069)
Sundsvalls Konstförening beviljas ett arrangemangsbidrag om
7 000 kr. (KFN-2019–00110)
NBV Mittsverige beviljas ett utvecklingsbidrag om 80 000. (KFN2019-00017)

-

Sättna Hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 15
000 kr. (KFN-2019-00090)
Bredsands Skol-IF beviljas ett arrangemangsbidrag om 20 000 kr.

-

SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 22 400 kr.

(KFN-2019-00119)
(KFN-2019-00136)

-

Föreningen Sågverksfolket beviljas ett arrangemangsbidrag om
4 700 kr. (KFN-2019-000120)

9. Lotteritillstånd
-

Inga beslut att anmäla.

Övriga anmälningsärenden
10. Arbetsutskottet
-

Protokoll, 2019-04-10.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott
-

Inget protokoll att anmäla.
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12. Svar på internremisser
-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-21 –
bygglov, nybyggnad av förråd (KFN-2019-00142).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-04 – bygglov
uppsättande av två fasadskyltar. (KFN-2019-00209).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-04 –
rivningslov skola. (KFN-2019-00106).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-19 – samråd
detaljplan. (KFN-2019-00127).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-03-21 – samråd
detaljplan ombyggnad Skogsbackens förskola i Bosvedjan (KFN2019-00121).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

-

-

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 82 ”Hantering
förvaltningsdirektörer i löneöversyn 2019 och framåt”.
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 85 ”Rapport och
utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll
2018, nämnderna”.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 § 53 ”Överföring av
nämndernas resultat och investeringsanslag 2018 samt anslag för
förbrukning av överskott”.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 § 70 ”Uppdatering av
arbetsgivarpolitisk strategi”.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 § 71 ”Uppföljning av
intern kontroll av implementeringen av GDPR”.

14. Övrigt
-

Svar på remiss från Trafikverket, 2019-04-02 – yttrande över
Samrådsunderlag E14 framtida läge i Sundsvall. (KFN-2019-00104).

