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Protokollet omfattar §§ 13-25
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Justering
Utöver ordförande ska Svea Westholm justera dagens protokoll.
Ersättare är Per Lindstrand.
____
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§ 13 Dagordning
Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga
anmäld av Lars AG Carlsson (M).

____

Justerandes signatur
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§ 14 Information
Ordförande Niklas Evaldsson (V):
•

Informerar om det senaste löpande dialogsamtalet med
kommunledningen.

Ledamot Ulf Bylund (S):
•

Ger en redogörelse från konstutskottets sammanträde 202002-24.

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker:
•

Ger en uppdatering angående projektet att sänka Sundsvalls
kommuns kostnader med 300 miljoner kronor.

Nämndsekreterare Viktoria Hallberg:
•

Informerar om det nya gemensamma reglementet för
styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Idrottspolitisk strategi
(KFN-2020-00044-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att, under 2020, ta fram ett förslag
till projektdirektiv med budget för arbetet med en
idrottspolitisk strategi. Beslut om direktiv och budget fattas
av nämnden.

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013 ska kultur och
fritidsnämnden ta fram ett måldokument med idrottspolitik i fokus.
Uppdraget har inte genomförts men inte heller avslutats.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett projektdirektiv och budget för framtagande av
en idrottspolitisk strategi
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 2020-02-12 - § 15
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00044-1 - Idrottspolitisk strategi
• Lars-Erik Återgård föredrar ärendet.
Uppföljning av beslut
Projektdirektiv och budget tas upp i nämnden för beslut.
____
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Utdragsbestyrkande
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§ 16 Investeringar i Norra Berget
(KFN-2020-00050-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

6,5 mnkr av investeringsmedlen till kulturarven används till
ny lekplats på Norra Berget

att

1 mnkr av investeringsmedlen till kulturarven används till
dränering av Lapploken och kohagen på Norra Berget

att

9,5 mnkr av investeringsmedlen till kulturarven används till
att uppföra en ny verkstads- och förrådsbyggnad, innefattande
garage, på Norra Berget

att

2,4 mnkr av investeringsmedlen till kulturarven används till
att rusta upp torget, manegen och tunet

Ärendet
I samband med MRP 2011/2012 avsattes 25 mnkr i
investeringsbudgeten för att utveckla Norra Berget och kulturarven.
Sedan dess har förvaltningen gjort investeringar för att stärka och
tillgängliggöra Norra Berget som friluftsmuseum och besöksmål. För
att ta ett samlat grepp om fortsatta investeringar på Norra Berget har
en utvecklingsplan tagits fram. Investeringar har utretts och
kostnadsberäknats. I detta ärende har nämnden att ta ställning till
investeringar i byggnader och mark på Norra Berget. Den
sammantagna kostnaden för dessa investeringar uppgår till 19,4
mnkr.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 - § 18
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00050-1 - Investeringar i Norra
Berget
• Bilaga 20200110_Utvecklingsplan_Norra_berget (1)
Utdragsbestyrkande
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•
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Bilaga Webbenkät Norra Berget 2019

Uppföljning av beslut
Ärendet återrapporteras till nämnden senast 2020-12-16.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Utgångspunkter och prioriteringsgrunder
för aktivitets- och parklyftet
(KFN-2020-00051-1)

Beslut
Nämnden beslutar

Justerandes signatur

att

Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen
har det gemensamma ansvaret för genomförandet av
aktivitets- och parklyftet

att

aktivitets- och parklyftet ska inbegripa reinvesteringar och
investeringar för att rusta upp och utveckla parker och
aktivitetsanläggningar i kommunen

att

de satsningar som görs inom aktivitets- och parklyftet
avgränsas till utomhusmiljöer som är tillgängliga för
allmänheten dygnet runt, på kommunägd mark

att

förvaltningsdirektörerna för Stadsbyggnadskontoret och
Kultur- och fritidsförvaltningen utgör styrgrupp och ansvarar
för att en projektgrupp för aktivets- och parklyftet bemannas

att

investeringsplaner för aktivitets- och parklyftet upprättas för
åren 2020-2023 och styrgruppen beslutar om vilka
investeringar och reinvesteringar som ska göras inom ramen
för aktivitets- och parklyftet

att

den arbetstid som avsätts inom ramen för aktivitets-och
parklyftet för exempelvis utredning, dialog, gestaltning,
projektering, utförande och etableringsskötsel belastar
projektet

att

satsningar i aktivitets- och parklyftet bedöms och prioriteras
utifrån hur de bidrar till attraktivitet, social interaktion, fysisk
aktivitet och rörelseglädje, återhämtning och vila, upplevelser
av konst, kultur och natur, hållbarhet och hur de utjämnar
sociala skillnader

att

aktivitets- och parklyftet rapporteras årligen till
Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden som
informationsärenden
Utdragsbestyrkande
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attsatserna ovan gäller under förutsättning att
Stadsbyggnadsnämnden fattar samma beslut

Ärendet
I mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 avsätts 35
mnkr i investeringsmedel för aktivitets- och parklyftet mellan 2019
och 2023. Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och
fritidsförvaltningen har formulerat utgångspunkter,
prioriteringsgrunder och en organisation för det gemensamma
uppdraget som Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden har att ta ställning till. För att förvaltningarna ska
kunna genomföra aktivitets- och parklyftet enligt föreslagna attsatser
krävs att Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
fattar samma beslut om dessa.
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 2020-02-12 - § 19
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00051-1 - Utgångspunkter och
prioriteringsgrunder för aktivitets- och parklyftet
Uppföljning av beslut
Uppföljning av park- och aktivitetslyftet görs årligen till nämnden
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Motion (M) om långsiktigt samarbete
rörande nattvandringar
(KFN-2019-00860-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad

Ärendet
Motionen handlar om att utforma ett långsiktigt samarbete med
föreningar som bedriver nattvandring.
Överläggning
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Jeanette Hedlunds förslag.
Reservation
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och Lars AG Carlsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för deras gemensamma
yrkande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 - § 17
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00860-2 - Motion (M) om
långsiktigt samarbete rörande nattvandringar
• Bilaga Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande
nattvandringar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Nämnden kommer att delges kommunfullmäktiges beslut.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Remiss Översyn av HR-funktionen
(KFN-2019-00878-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

ställa sig positiv till den övergripande inriktningen i
förslaget till ny HR-funktion, samt

att

överlämna förvaltningens remissvar som inspel till
utarbetandet av det slutgiltiga förslaget

Ärendet
Personalutskottet gav 2019-04-16 kommunstyrelsekontoret i uppdrag
att genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns HR-funktion i sin
helhet (KS-2019-00353). Kommunstyrelsekontoret har genomfört
översynen och redovisar resultatet i en slutrapport.
Rapporten har skickats på remiss till samtliga nämnder och svaret ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2020.
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 2020-02-12 - § 16
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00878-2 - Remiss Översyn av HRfunktionen
• Bilaga Slutrapport översyn av HR-funktionen_191128
• Bilaga Remiss översyn av HR-funktionen
• Bilaga Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Återkoppling till nämnden efter kommunfullmäktiges beslut i frågan.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Öppna sammanträden kultur- och
fritidsnämnden
(KFN-2020-00099-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

nämndens möten som huvudregel ska vara öppna för
allmänheten resten av mandatperioden

att

ordförande i egenskap av sammankallande till och ledare för
nämndens sammanträden har rätt att göra avsteg från
huvudregeln i särskilda fall

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 229 att anta nytt
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls
kommun. I det nya reglementet som börjar gälla 2020-01-01 framgår
att en nämnds sammanträden som huvudregel ska hållas inom
stängda dörrar, men att varje nämnd, med vissa begränsningar, får
besluta om sammanträdena ska vara offentliga.
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 2020-02-12 - § 21
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00099-1 - Öppna sammanträden
kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning nödvändig.
____

Justerandes signatur
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§ 21 Val av ledamöter och ersättare till det lokala
rådet i Bredsand
(KFN-2020-00016-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

utse följande ledamöter till det lokala rådet i Bredsand:
Niklas Evaldsson (V), ledamot, ordförande
Lisa Tynnemark (S), ledamot
Henrik Rinstad (S), ledamot
Alicja Kapica (M), ledamot

Ärendet
Kommunfullmäktige tog 2019-12-16 1 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.
Överläggning
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, att utse Niklas
Evaldsson (V) till ordförande och Lisa Tynnemark (S) och Henrik
Rinstad (S) till ledamöter i det lokala rådet i Bredsand.
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att utse Alicja
Kapica (M) till ledamot i det lokala rådet i Bredsand.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Jeanette
Hedlunds och Per Lindstrands yrkanden.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00016-2 - Val av ledamöter och
ersättare till det lokala rådet i Bredsand
• Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-12-16 §249
• Bilaga Arbetsordning för lokala råd
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 249 Organisatorisk placering och
arbetsordning för lokala råd (KS-2019-00885)
1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning nödvändig.
____
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-26

18

§ 22 Investeringsbudget maskiner och
inventarier 2020
(KFN-2019-00876-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

fastställa investeringsbudget 2020 enligt förvaltningens
förslag

Ärendet
Förvaltningen har inventerat verksamheternas behov av investeringar
i maskiner och inventarier. Behoven är större än det ekonomiska
utrymmet och ett förslag på prioritering har tagits fram för nämnden
att besluta om.
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 2020-02-12 - § 20
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00876-1 - Investeringsbudget
maskiner och inventarier 2020
Uppföljning av beslut
Inköp av maskiner och inventarier redovisas till koncernstaben som
aktiverar detta som anläggningstillgång i kommunens
anläggningsregister.
Investeringens värdeminskning bokförs som kapitaltjänstkostnad i
framtida
driftbudgetar. Utfall rapporteras i samband med delårsrapporter och
årsrapport.
____
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§ 23 Månadsrapport januari 2020
(KFN-2020-00098-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna rapporten

Ärendet
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar
varje månad med undantag för juni.
Förvaltningens helårsprognos efter en månad visar att
verksamheternas ekonomiska årsutfall i dagsläget förväntas bli
identisk med fastställd budget.
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-2020-00098-1 - Månadsrapport januari
2020
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport jan 2020
• Gunnar Kallin föredrar ärendet.
Uppföljning av beslut
Ärendet kommer att följas upp i månadsrapport februari 2020.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2020-02-26
(KFN-2020-00003-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-02-18 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-2020-00003-3 - Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2020-02-26
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
2020-02-26
____
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§ 25 Övriga frågor
Lars AG Carlsson (M) frågar hur det ligger till med byggandet av
idrottshallar?
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker redogör för statusen på de
pågående projekt som finns gällande idrottshallar.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-02-18

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2020-02-26
Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef
-

Inga beslut att anmäla.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

Nr 2644 Interna hyresavtal, avser tidsbegränsat avtal, lokal för
Fritidsbanken, Knipphammaren 20. Drakfastigheter. Avtalstid 202001-01 – 2020-06-30.

4. Ungdomsavdelningen
-

Inga beslut att anmäla.

5. Sundsvalls museum
-

Anställnings- och lönebeslut. Intendent, 100 %, Sundsvalls museum.
Tidsbegränsad anställning 2020-02-24 – 2021-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-20 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning, 2020-01-11 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning, 2020-01-20 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-20 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-11 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-20 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-02-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, intermittent, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2020-02-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.

1 (3)

2020-02-18

-

2 (3)

Nr 2643 Leasingavtal, avser hyresavtal kaffeautomat Briggen, plan 3,
Sundsvalls museum. Cafe Bar Sverige AB. Avtalstid 2019-07-01 –
2022-07-01.

6. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, timanställning,
Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning 2020-01-27 – 2020-08-31.

7. Kultur- och fritidskontoret
-

Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån
-

Sundsvalls Asylkommittés ansökan om utvecklingsbidrag avslås.

-

Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2018–00278)
Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2018–00281)
Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2018–00282)

-

(KFN-2018-00024)

9. Lotteritillstånd
-

Inga beslut att anmäla.

Övriga anmälningsärenden
10. Arbetsutskottet
-

Protokoll, 2020-02-12.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott
-

Inget protokoll att anmäla.

12. Svar på internremisser
-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-22,
nybyggnad av fritidshus, Vivsta 5:36. (KFN-2020-00041)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-04, samråd
gällande detaljplan för Rosenborgskajen, del av Östermalm 1:6
och Stenstaden 1:4. (KFN-2020-00043)

2020-02-18

-

3 (3)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-10,
granskning gällande detaljplan för förtätning i Ljustadalen, Härsta
9:3. (KFN-2020-00052)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-06 –
nybyggnad av stall, Gisselåsen 1:11. (KFN-2020-00058).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-10 –
granskning gällande detaljplan för Sörängsbacken, Söräng 1:68
och del av Söräng 1:51. (KFN-2020-00063).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-11 –
nybyggnad teknikhus samt rivningslov för befintlig byggnad på
samma plats, Östermalm 3:1. (KFN-2020-00065).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-06 –
nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad, Stömsta 1:12.
(KFN-2020-00083).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-02-12 – tidig
dialog inför beslut om planbesked gällande detaljplan, Sköle 1:68.
(KFN-2020-00056).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-20 –
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Allsta 2:3. (KFN-202000001).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 § 11 ”Krisledningsplan
vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun”.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 § 12 ”Regler för ekonomioch verksamhetsstyrning”.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 § 10 ”Strategi för arbetet
med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023”.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 § 9 ”Vision för Sundsvall
som plats och kommunkoncern”.

14. Övrigt
-

Inga övriga ärenden att anmäla.

