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Protokollet omfattar §§ 13–25

Justeras

Åsa Ulander
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Eva-Lisa Järvinen
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Justering
Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Inga-Lisa Svanstedt.
____
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§ 13 Dagordning
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna dagordningen med övrig fråga anmäld från Åsa
Ulander.

____
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§ 14 Information
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker informerar om:
•
•

Uppdaterad tidsplan och ekonomisk prognos för pågående
simhallsbyggnation vid Himlabadet.
Åtgärder vid Malandsbadet med anledning av aviserade
renoveringsbehov.

____
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§ 15 Årsrapport 2017 – kultur- och
fritidsnämnden
(KFN-2017-00003-29)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna årsrapport 2017, inlämnad till koncernstaben,

att

hos kommunfullmäktige begära att få överföra driftsresultat
11 253 tkr till 2018,

att

hos kommunfullmäktige begära att överskottet 35 476 tkr från
investeringsbudgeten, där investeringar inte är avslutade,
överförs till 2018.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar årsrapport till kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
kommunfullmäktiges mål satt upp delmål i form av inriktningsmål
för förvaltningen. Förvaltningens har tagit fram aktiviteter som bär
mot målen. Aktiviteterna har till största del kunnat genomföras under
året och förvaltningen bedömer att resultaten svarar väl mot de
delmål nämnden satt upp.
Nämndens ekonomiska driftsresultat visar budgetöverskottet 11 253
tkr. Verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen redovisar
både över- och underskott i förhållande till driftbudgeten.
Utförda investeringsprojekt visar budgetöverskottet, 35 476 tkr, i
förhållande till årets investeringsbudget samt tidigare års överförda
investeringsmedel.
Förvaltningen har under 2017 lämnat månads- och delårsrapporter
om verksamhetens mål och resurser till kultur- och fritidsnämnden
samt koncernstaben.
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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 –
2018-02-14 – § 13
• Tjänsteskrivelse – KFN-2017-00003-29 – Årsrapport 2017 –
kultur- och fritidsnämnden
• Bilaga Årsrapport 2017 – kultur- och fritidsnämnden
• Bilaga 5 – Verksamhetsplan 2017 kultur- och fritidsförvaltningen
– uppföljning av aktiviteter till årsrapport
• Bilaga 6 – Kommunala uppdragsföretag
• Bilaga 7 – Rapport synpunkter 2017 – kultur- och fritidsnämnden
____
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§ 16 Månadsrapport – januari 2018
(KFN-2018-00005-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Ärendet
Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidskontoret 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
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-2018-00005-1 – Månadsrapport Januari
2018
• Bilaga Månadsrapport januari 2018
Uppföljning av beslut
Ärendet kommer att följas upp i februaris månadsrapport.
____
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§ 17 Ny arena i Sporthallsområdet – förslag till
beslut
(KFN-2016-00121-6)
Beslut
Nämnden beslutar
att

återremittera ärendet för att kunna ta hänsyn till kommande
utredningar kring lokalbehovet i centrala Sundsvall.

Ärendet
Sundsvalls kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för en
ny arena. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats ansvaret för
investeringen och gav 2017-03-22 förvaltningen i uppdrag att
genomföra en fördjupad utredning om en ny arena i
sporthallsområdet. Nämnden beslutade även att utredningen inte
skulle omfatta friidrotten. Förvaltningen anser att den utredning som
genomförts väl motsvarar beställningen samt att den kostnadsbild
som Drakfastigheter gjort för att uppföra byggnaden är väl
underbyggd. Även om kostnaden blir högre än tidigare uppskattad
kostnad anser förvaltningen att nämnden bör fatta beslut om att göra
en beställning av en modern sporthall via Drakfastigheter.
Överläggning
Ordförande Åsa Ulander yrkar, för majoritetpartiernas räkning, att
ärendet återremitteras för att kunna ta hänsyn till kommande
utredningar kring lokalbehovet i centrala Sundsvall.
Patrik Gustavsson (M) instämmer i Åsa Ulanders återremissyrkande.
Inga-Lisa Svanstedt (L) instämmer i Åsa Ulanders återremissyrkande.
Robin Håkansson (KD) instämmer i Åsa Ulanders återremissyrkande.
Börje Mattsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att
undersöka om projektet kan genomföras till lägre kostnad.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
majoritetens återremissyrkande och Börje Mattssons
återremissyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar återremittera ärendet med majoritetens motivering.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2018-02-14 – § 14
• Tjänsteskrivelse – KFN-2016-00121-6 – Ny arena i
sporthallsområdet – förslag till beslut
• Bilaga Sundsvalls moderna sporthall, rapport januari 2018,
Tyréns och Arenaprojekt
• Utredningspärm inklusive bildmaterial, KFN-2016-00121-7 –
distribuerades separat
Uppföljning av beslut
Redovisning av ärendets utveckling sker fortlöpande i kultur- och
fritidsnämnden.
____
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§ 18 Årligt verksamhetsbidrag 2018
(KFN-2017-00040-69)
Beslut
Nämnden beslutar
att

fördela årligt verksamhetsbidrag 2018 med totalt 8 250 000
kronor till sammanlagt 55 föreningar enligt bilaga
Verksamhetsbidrag 2018.

Ärendet
Det har kommit in 61 ansökningar om årligt verksamhetsbidrag.
Sammanlagt har föreningarna ansökt om bidrag med 16 365 274
kronor för verksamhetsåret 2018. Förvaltningen föreslår att 55
föreningar beviljas ett årligt verksamhetsbidrag med totalt 8 250 000
kronor.
Överläggning
SD yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringsyrkandet att
föreslaget bidrag till Sundsvalls Asylkommitté om 70 000 kr ska
avslås.
Hicham Elkahtib (V) yrkar, för majoritetspartiernas räkning, bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Börje
Mattssons ändringsyrkande och Hicham Elkahtibs yrkande att bifalla
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2018-02-14 – § 15
• Tjänsteskrivelse – KFN-2017-00040-69 – Årligt
verksamhetsbidrag 2018, reviderad version 2018-02-27
• Bilaga KFN-2017-00040 – Verksamhetsbidrag 2018, reviderad
version 2018-02-27
• Återkallande av ansökan 2018-02-26 – Granlo BK –
distribuerades separat
Uppföljning av beslut
Föreningens verksamhet följs upp i samband med behandling av
verksamhetsbidrag 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dokument
nr. KFN2017Förening
00040-62 Almamia lilla scenen

Sökt 16-17
100 000 kr

Beviljat 16-17
80 000 kr

Sökt 17-18
100 000 kr

Förslag 17-18 Förvaltningen föreslår att;
100 000 kr Föreningen beviljas bidrag för Gitarrfestivalen som de arrangerar årligen.
Föreningens verksamhet bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun.

14 556 kr

6 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet med
vävstuga och kurser.

120 000 kr

70 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för att bedriva sin sociala verksamhet med
föreläsningar, social träning och nykter samvaro. Föreningens verksamhet ger
medlemmarna tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid,
delaktigheten i samhället ökar och fler sundsvallsbor får en aktiv fritid.

808 000 kr

380 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för att driva sin sociala verksamhet för barn och
ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt anhörigstöd.

1 420 000 kr

380 000 kr

12 910 kr

14 000 kr

13 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet i Bosvedjans Allaktivitetshus
med aktiviteter för främst barn- och ungdomar. Föreningen har tidigare
beviljats utvecklingsbidrag för sin verksamhet under några år. Föreningens
verksamhet bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för invånarna i Sundsvalls
kommun.
Föreningen beviljas bidrag för verksamhet riktat till seniorer. Verksamheten
bidrar till en aktiv och inspirerade fritid för medlemmarna.

81 900 kr

200 000 kr

83 000 kr

BRIS beviljas bidrag för sin stödjande verksamhet för barn och unga i
Sundsvalls kommun. BRIS i Sundsvalls kommun hör till region Nord, kontoret
finns i Umeå. Barn och även vuxna i Sundsvalls kommun kan kontakta BRIS via
telefon, chatt, mejl och via organisationens webbsida.

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

150 000 kr

90 000 kr

Föreningen beviljas ett samlat bidrag för sina arrangemang. Föreningen har
under flera år beviljats arrangemangsbidrag samt medel ur arrangörslyftet.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls
kommun.

00040-46

Den Ideella
Ej sökt detta
Föreningen EQ Kultur
bidrag
tidigare

735 250 kr

460 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för arrangemang. Föreningen har tidigare beviljats
hyresbidrag, samt driftsbidrag för samlingslokaler och arrangemang, men då
under föreningsnamnet Kulturföreningen Skönsbergssalonger. Verksamheten
bidrar till ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun. Föreningen
uppmanas att göra en separat ansökan om bidrag för lovaktiviteter.

00040-25

Finska Föreningen i
Sundsvall

85 000 kr

0 kr

75 000 kr

30 000 kr

00040-33

Forza Nacksta

100 000 kr

20 000 kr

100 000 kr

40 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med föreläsningar och
aktiviteter för barn- och unga. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och
fritidsutbud för deras målgrupp.
Föreningen beviljas bidrag för att genomföra Nackstakarnevalen.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud samt bidrar till social
utjämning och integration.

00040-48

Framtidstanken

102 000 kr

80 000 kr

00040-2

Alnö Slöjdförening

Ej sökt detta
bidrag
tidigare
160 000 kr

00040-3

ARM Chapter 40

00040-66

Attention SundsvallTimrå

00040-58

Bosvedjans
Allaktivitetshus

00040-17

Bridgeklubben BFR

27 600 kr

00040-9

BRIS

204 730 kr

00040-36

Club Deströyer

40 000 kr

Ej sökt detta
bidrag
tidigare
Ej sökt detta
bidrag
tidigare

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med föreläsningar och
diskussionsforum. Föreningen har tidigare beviljats utvecklingsbidrag för sin
arrangemang. Verksamheten bidrar till att öka medborgarnas möjlighet till
delaktighet och inflytande i samhället.

00040-55

00040-57

00040-23

00040-37

Friluftsfrämjandet
Njurunda
lokalavdelning
Föreningen
Enhörningen

Föreningen
Finlandssvenskar i
Medelpad (FFSM)
Föreningen Nätverket
Vileda

119 331 kr

20 400 kr

39 000 kr

20 000 kr

120 000 kr

21 600 kr

284 804 kr

40 000 kr

6 000 kr

4 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

315 000 kr

75 000 kr

273 000 kr

150 000 kr

98 000 kr

98 000 kr

280 000 kr

100 000 kr

Föreningen beviljas bidrag med 1 kr per invånare enligt tidigare
överenskommelse. Föreningen bidrar till att bevara föreningslivets historia.

Föreningen beviljas bidrag för sin friluftsverksamhet som erbjuder fler
Sundsvallsbor en aktiv fritid och ökad möjlighet till friluftsliv och bidrar till
hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet med bland annat
föreläsningar, arrangemang och olika aktiviteter för sin målgrupp.
Verksamheten bidrar till social utjämning samt ett ökat fritidsutbud för
målgruppen.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet. Verksamheten bidrar till en
aktiv och meningsfull fritid och fungerar som en samlingspunkt för
finlandssvenskar i Medelpad.
Föreningen beviljas bidrag till sin sociala verksamhet med bland annat DUNKverksamhet, föreläsningar och arrangemang riktade till allmänheten.
Verksamheten bidrar till ett socialt utjämnande och ger tillgång till en
meningsfull och inspirerande fritid.

00040-21

Föreningsarkivet
Västernorrland

00040-54

Föreningssamverkan

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

78 300 kr

45 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet. Föreningen har tidigare sökt
utvecklingsbidrag för sin verksamhet. Föreningens målsättning är att
samordna föreningslivet i Matfors och på så vis även bidra till att öka kulturoch fritidsutbudet på landsbygden.

00040-6

God mans- och
förvaltarföreningen i
Sundsvall

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

10 000 kr

Avslag

Föreningens ansökan avslås. Föreningen är ny för förvaltningen och beviljas
inte verksamhetsbidrag för 2018. Föreningen har möjlighet att ansöka om
andra bidrag hos Föreningsbyrån.

00040-32

Granlo BK (Bollklubb)

400 000 kr

400 000 kr

400 000 kr

Återkallas
180226

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala Back2basic-verksamhet som bedrivs
i Skönsberg. Verksamheten bidrar till att utjämna sociala skillnader och
erbjuder en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Skönsberg.

00040-13

Gyncancerföreningen
Linnea

20 000 kr

10 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin stödjande verksamhet vilken är av stor vikt
för de drabbade kvinnorna samt deras anhöriga. Föreningen bidrar också till
en ökad kännedom och förståelse för sjukdomen genom
informationsspridning och föreläsningar.

00040-10

Indals
Hembygdsförening

184 500 kr

85 000 kr

00040-19

Jazzklubben Sundsvall

80 000 kr

80 000 kr

80 000 kr

00040-27

Kamratföreningen YBataljonen

19 100 kr

Avslag

00040-42

KK Iskristallen

Ej sökt detta
bidrag
tidigare
Ej sökt detta
bidrag
tidigare

150 000 kr

Avslag

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet som består av årligt
återkommande arrangemang på hembygdsgården, bland annat
spelmansstämman. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud
på landsbygden.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet som består av jazz- och
blueskvällar. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun.
Föreningens ansökan avslås. Föreningen är ny för förvaltningen och beviljas
inte verksamhetsbidrag för 2018. Föreningen har möjlighet att ansöka om
andra bidrag hos Föreningsbyrån.
Föreningens ansökan avslås. Föreningen söker och beviljas aktivitetsbidrag.
För utbildning av ledare och domare hänvisas föreningen att fortsätta ansöka
om utvecklingsbidrag.

Ej sökt detta
bidrag
tidigare
40 000 kr

00040-22

Korpen Sundsvall

300 000 kr

170 000 kr

220 000 kr

200 000 kr

00040-31

KRIS i Sundsvall

601 600 kr

200 000 kr

350 252 kr

300 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin motionsverksamhet. Föreningens
verksamhet har särskild betydelse för unga och vuxna sundsvallsbors
möjlighet att hitta en aktiv fritid och möjlighet att ta vara på sitt intresse att
idrotta och motionera. Många unga som slutat idrotta i förening återkommer
till sitt instresse via Korpen, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv.
Föreningen har ett stort antal medlemmar och är relativt ensamma i sitt slag
om att erbjuda organiserad lagidrott till unga och vuxna motionärer.
Verksamheten bidrar till ett ökat fritids- och idrottsutbud i Sundsvalls
kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Föreningen tar ett stort
socialt ansvar med bland annat stödjande verksamhet i form av stödboende
efter frigivning från fängelse, föreläsningar på skolor och aktiviteter för
målgruppen. Verksamheten bidrar till en social utjämning.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Verksamheten bidrar till
att öka kulturutbudet i Sundsvalls kommun och skapar en aktiv och
meningsfull fritid för bland annat barn och unga i Sundsvalls kommun.

00040-60

Kvartersteatern
Sundsvall

900 000 kr

650 000 kr

900 000 kr

600 000 kr

00040-64

Kvinnoforum Sadaka

250 000 kr

150 000 kr

281 870 kr

200 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Sadaka bedriver en
viktig stödjande verksamhet som bidrar till en meningsfull och aktiv fritid för
främst kvinnor och barn, men även till hela samhället då de är medarrangörer
i stora arrangemang och projekt.

00040-65

Kvinnoforum Sadaka
(Nackstabadet)

200 000 kr

180 000 kr

220 000 kr

200 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet på Nackstabadet. Nackstabadet
är en viktig mötesplats och del av Nackstaområdet. Badet innebär en
möjlighet till friskvård, motion och aktiv fritid för många i Sundsvalls
kommun, inte bara i Nackstaområdet.

00040-63

Matfors
Kvartersteater

194 000 kr

90 000 kr

88 000 kr

88 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Verksamheten bidrar till
att öka kulturutbudet i Sundsvalls kommun och skapar en aktiv och
meningsfull fritid för bland annat barn och unga på landsbygden.

00040-59

Medelpads
Folkmusikförbund
(MFF)

90 000 kr

90 000 kr

00040-30

Medelpads Hemslöjd
Ideell Förening

60 000 kr

30 000 kr

60 000 kr

30 000 kr

00040-49

Medelpads
sjöhistoriska förening

8 000 kr

4 850 kr

22 000 kr

5 000 kr

00040-40

Midälva Genealogiska
Förening

40 000 kr

18 900 kr

40 000 kr

20 000 kr

00040-18

Nevergreen Big Band

20 000 kr

6 400 kr

10 000 kr

10 000 kr

00040-67

Njurunda
Slöjdförening

Föreningen beviljas ett samlat bidrag för sin verksamhet med bland annat
arrangemanget Samspelshelg i Sidsjö. Tidigare har föreningen beviljats
arrangemangsbidrag. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och
fritidsutbud i Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med hantverk, kultur och
arrangemang. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med att forska och
dokumentera Norrlands, och speciellt Medelpads, sjöfartshistoria.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls
kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin släktforskarverksamhet med föreläsningar
och kurser. Verksamheten bidrar till ett bredare fritidsutbud i Sundsvalls
kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet med många
musikarrangemang och bidrar därmed till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Verksamheten bidrar till
ett ökat kultur och fritidsutbud i Sundsvalls kommun och på landsbygden.

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

8 000 kr

1 170 000 kr

580 000 kr

1 100 125 kr

590 000 kr

RFSL Sundsvall

750 000 kr

190 000 kr

750 000 kr

250 000 kr

00040-35

Rysk-svenska
föreningen i Sundsvall

40 300 kr

1 000 kr

23 500 kr

4 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med aktiviteter för att utveckla
och bevara rysk kulturtradition genom musik-, kör-, dans- och
kulturverksamhet. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun och framför allt till föreningens målgrupp.

00040-45

Scen Sundsvall

680 000 kr

550 000 kr

670 000 kr

550000

00040-61

SDFF Plus

679 607 kr

679 600 kr

1 008 158 kr

999 000 kr

00040-16

SeniorMagasinet

14 000 kr

14 000 kr

14 000 kr

14 000 kr

00040-28

Shabe Irani

120 000 kr

0 kr

70 000 kr

Avslag

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet med arrangemang.
Föreningens verksamhet erbjuder kommuninnevånare i Sundsvalls kommun
ett utökat kulturutbud.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala SDFF Plus verksamhet som bidrar till
att utjämna sociala skillander framför allt i Nacksta och Bredsand/Stockvik,
samt för fotbollsskola inom ramen för SDFF Plus och verksamheten med
organiserad spontanidrott inom ramen för öppet föreningsstöd.
Verksamheten bidrar dessutom till ett utökat och mer tillgängligt idrotts- och
fritidsutbud i Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet för seniorer. Verksamheten
bidrar till ett ökat fritidsutbud för målgruppen och skapar en aktiv och
meningsfull fritid.
Föreningens ansökan avslås. Föreningens verksamhet består av att arrangera
fester och arrangemang på Engla Porten 2018. Tidigare arrangemang har gått
med stor förlust. Föreningen sökte verksamhetsbidrag även för 2017 men
ansökan omfattade då ett bidrag för tidigare arrangemang som gått med
förlust. Föreningen har inte en fungerande styrelse. Bland annat består
styrelsen endast av två personer, varav den ena är både föreningens
ordförande och revisor 2018.

00040-5

Stöde Form Ideell
Förening

74 400 kr

29 800 kr

74 400 kr

4 000 kr

00040-24

Stöde
Hembygdsförening

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

251 000 kr

90 000 kr

00040-29

Sundsvalls
Asylkommitté

46 000 kr

15 100 kr

205 600 kr

70 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Föreingen tar ett stort
socialt ansvar och har en viktig stödjande verksamhet för främst asylsökande.
Verksamheten bidrar till en ökad integration och socialt utjämnande.

00040-26

Sundsvalls
Blåsorkester

122 000 kr

25 000 kr

92 000 kr

25 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin musikverksamhet. Föreningen kommer
bland annat genomföra fem arrangemang riktade till allmänheten.
Verksamheten till en meningsfull och inspirerande fritid för barn och unga
samt bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

00040-14

Pipeline Sundsvalls
Musikforum

00040-39

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet och arrangemang, bland
annat Block Party som är ett stort evenemang under två dagar.
Verksamheten består även av samarbeten med bland annat skola och
föreningar. Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i
Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet och arrangemanget
Pridefestivalen. Verksamheten består bland annat av påverkansarbete,
utbildningar, föreläsningar och skapar sociala mötesplatser. Verksamheten
bidrar till aktiviteter för stärkt integration och jämställdhet.

Föreningen beviljas bidrag för sin ideella verksamhet med stickcafé.
Stickcaféet bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud på landsbygden i
Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas ett samlat bidrag för sin verksamhet med bland annat
många årligen återkommande öppna arrangemang. Föreningen har tidigare
år beviljats ett flertal arrangemangsbidrag. Verksamheten bidrar till ett ökat
kultur- och fritidsutbud på landsbygden i Sundsvalls kommun.

00040-43

Sundsvalls
Kollektivverkstad

264 535 kr

45 000 kr

152 155 kr

40 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet som består bland annat
av kursverksamhet och utställningar. Verksamheten bidrar till ett ökat kulturoch fritidsutbud för en stor målgrupp i Sundsvalls kommun.

00040-20

Sundsvalls
Konstförening

238 000 kr

53 000 kr

211 500 kr

60 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin konstverksamhet. Verksamheten består av
utställningar och bidrar till ett tillgängligare kulturutbud i Sundsvalls kommun.

00040-52

Sundsvalls
Orkesterförening

300 000 kr

150 000 kr

300 000 kr

225 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin musikverksamhet. Föreningen ska bland
annat arrangera tre till fyra konserter under året och bidrar till ett ökat kulturoch fritidsutbud i Sundsvalls kommun. Verksamheten bidrar också till en aktiv
och inspirerande fritid för många barn och unga.

00040-11

Sundsvalls Stadscirkus

181 000 kr

90 000 kr

236 700 kr

130 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet med cirkusverksamhet för barn,
unga och vuxna och anordnar även arrangemang. Verksamheten bidrar både
till ett ökat kultur-, fritids-, och idrottsutbud samt en inspirerande och aktiv
fritid för många barn och unga i Sundsvalls kommun.

00040-41

Svenska
Deckarfestivalen

250 000 kr

150 000 kr

290 000 kr

200 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för det årligen återkommande stora
arrangemanget Deckarfestivalen som pågår under fem dagar. Verksamheten
bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

00040-38

Svenska
Livräddningssällskape
t i Västernorrland

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Föreningen beviljas för sin verksamhet som inriktas på simskolor och
utbildning i vattensäkerhet för barn, unga och vuxna.

00040-44

Sällskapet
Ostkustbanans
vänner

60 000 kr

42 300 kr

60 000 kr

40 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin verksamhet där de bland annat visar upp
lok och vagnar på olika arrngemang som exempelvis Svartviksdagarna.

00040-51

Tillväxtlabbet

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

100 000 kr

Avslag

Föreningens ansökan avslås. Bedömningen är att verksamheten främst riktar
sig till ett fåtal vuxna medlemmar. De publika arrangemang som planeras
under 2018 är inte budgeterade och det finns inga namngivna föreläsare.
Föreningen är baserad i Härnösand men söker för att hyra
kontorsarbetsplatser på Miun. För arrangemang som genomförs i Sundsvall
kan föreningen söka arrangemangsbidrag.

00040-56

Verdandi Sundsvall

972 800 kr

150 000 kr

1 774 600 kr

300 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet som består av kulturoch fritidsaktiviteter för sin målgrupp samt Rättvisekontoret. Verksamheten
bidrar till social utjämning samt ett ökat fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

00040-15

Vuxna på stan
Sundsvall

100 000 kr

60 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet som består av att
samordna samt nattvandringar för att öka tryggheten för unga när de vistas
på stan eller andra områden.

00040-12

Vänskapsmöten

451 000 kr

200 000 kr

Föreningen Vänskapsmöten beviljas bidrag för sin sociala verksamhet.
Verksamheten handlar främst om att stödja medlemmar till en social
gemenskap, för de personer som står utanför arbetsliv eller studier på grund
av exempelvis funktionsnedsättning. Föreningen har tidigare beviljats
utvecklingsbidrag samt medel ur anslaget för förstäkt föreningsbidrag för sin
verksamhet. Verksamheten bidrar till en social utjämning.

00040-68

Vävstugan i Sundsvall

20 904 kr

8 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin hantverksverksamhet. Verksamheten bidrar
till ett ökat fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

Ej sökt detta
bidrag
tidigare

13 000 kr

8 300 kr

00040-50

Ållateatern Sweden

351 000 kr

150 000 kr

462 000 kr

320 000 kr

16 365 274 kr 8 250 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala kulturverksamhet. Verksamheten
består bland annat av en kommande Podteater, arrangemanget Get Up And
Härma vid ett flertal tillfällen under året samt samtalsträffar, "En röst", om
kultur med politiker och medbrgare. Föreningen bidrar till en aktiv,
meningsfull och kreativ fritid för många av kommunens invånare men
framförallt för personer med funktionshinder.

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 19 Hyresbidrag 2018 – Sundsvalls simsällskap
(KFN-2017-00169-35)
Beslut
Nämnden beslutar
att

upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut 171220 § 115 om
att avslå Sundsvalls simsällskaps ansökan om hyresbidrag
2018.

att

bevilja Sundsvalls simssällskap 136 000 kr i hyresbidrag
för 2018.

Ärendet
Sundsvalls simssällskap har sökt hyresbidrag för 2018 och
behandlades tillsammans med övriga hyresbidragsansökningar under
hösten 2017. Nämnden beslutade vid sammanträden den 20
december 2017 att, i enlighet med förvaltningens förslag, avslå
ansökan. Nya uppgifter har framkommit som gör att ansökan behöver
behandlas på nytt.
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 –
2018-02-14 – § 16
• Tjänsteskrivelse – KFN-2017-00169-35 – Hyresbidrag 2018 –
Sundsvalls simsällskap
Uppföljning av beslut
Hyresbidraget för 2018 följs upp i samband med behandling av
hyresbidrag 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 20 Översyn av regler och kriterier för bidrag till
studieförbunden
(KFN-2016-00191-5)
Beslut
Nämnden beslutar
att

fastställa kriterier och fördelningsprinciper för bidrag till
studieförbunden enligt förvaltningens förslag:
•

Studieförbund som är berättigat till statligt bidrag genom
Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag för sin
verksamhet i Sundsvalls kommun. Anslaget fördelas
utifrån varje studieförbunds andel av det totala antalet
redovisade studietimmar, unika deltagare och antal
arrangemang beräknat på de två senaste
redovisningsåren.

•

70 % av anslaget går till studiecirkelverksamhet.
Fördelningen baseras till hälften på antal studietimmar
och till hälften på antal unika deltagare i genomsnitt de
senaste två åren.

•

10 % av anslaget går till annan folkbildningsverksamhet.
Fördelningen baseras till hälften på antal studietimmar
och till hälften på antal unika deltagare i genomsnitt de
senaste två åren.

•

15 % av anslaget går till kulturprogram. Fördelningen
baseras på genomsnitt av antalet arrangemang de senaste
två åren.

•

5 % av anslaget avsätts för att stödja och stimulera
folkbildnings- och kulturverksamhet på landsbygden.
Som landsbygd räknas allt område utanför Sundsvalls
tätortsområde (inklusive Vi) och Njurunda
tätortsområde 1.

1

Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, antaget av
kommunfullmäktige 2016-09-26 § 211
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
att

att

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

15

begreppet priotimmar och de nu gällande kategorier för dessa
(funktionshindrade, invandrare, barn/ungdom tom 24 år samt
glesbygd) upphör som beräkningsunderlag
i sin helhet upphäva av kultur- och fritidsnämnden fattade
beslut 2001 2 och 2007 3 om bidrag till studieförbunden.

Ärendet
Från 2017 gäller ett nytt regelverk för de statliga bidrag som fördelas
till studieförbunden via Folkbildningsrådet. Förvaltningen fick 2016
ett uppdrag från kultur- och fritidsnämnden att se över kommunens
regler och kriterier för bidrag till studieförbundens verksamhet.
Förvaltningen lämnar här förslag till nya fördelningsprinciper.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att punkten 5 i att-sats 1 får följande lydelse:
”5 % av anslaget avsätts för att stödja och stimulera
folkbildnings- och kulturverksamhet på landsbygden. Som
landsbygd räknas allt område utanför Sundsvalls
tätortsområde (inklusive Vi) och Njurunda tätortsområde.”
Hicham Elkahtib (V) yrkar, för majoritetspartiernas räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag och Patrik Gustavssons ändringsyrkande.
Börje Mattsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras, i syfte att
revidera regelverket för att förhindra att bidragsmedel ges till
studieförbund med kopplingar till Muslimska brödraskapet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
så är fallet.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut
och det är arbetsutskottets förslag med Patrik Gustavssons
ändringsyrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
detta förslag.

2
3

Justerandes signatur

Kulturnämnden 2001-05-10, § 52. Dnr 48/01
KFN 2007-11-21, § 127. Dnr 102/07 805
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2018-02-14 – § 17
• Tjänsteskrivelse – KFN-2016-00191-5 – Översyn av regler och
kriterier för bidrag till studieförbunden
• Bilaga Rapport översyn av regler och kriterier för bidrag till
studieförbunden
Uppföljning av beslut
Ärendet innehåller ingen särskild uppföljning.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 21 Uppföljning av fältarbete med ungdomar –
motion (C)
(KFN-2014-00418-9)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens uppföljning av motionen och
överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendet
Uppföljning av fältarbete med ungdomar – motion (C) beslutade i
kommunfullmäktige 2015-03-30.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Inga-Lisa Svanstedt (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hicham Elkahtib (V) yrkar, för majoritetspartiernas räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag.
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 –
2018-02-14 – § 18
• Tjänsteskrivelse – KFN-2014-00418-9 – Uppföljning av uppdrag
om fältarbete med ungdomar – motion (C)
• Bilaga KF Protokoll 2015-03-30 § 187
• Bilaga Motion (C) om Fältungdomsarbete.pdf
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 22 Motion (M) angående central ställplats för
husbilar i Sundsvall – svar på remiss
(KFN-2018-00015-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

inte yttra sig över förslagen i motionen och rekommendera att
frågan handläggs av stadsbyggnadskontoret i samverkan med
näringslivsbolaget.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en motion från nya Moderaterna
angående ställplats för husbilar i centrala Sundsvall för yttrande.
Svaret ska vara koncernstaben tillhanda senast den 2018-03-29.
Förvaltningen bedömer att motionen inte är aktuell för kultur- och
fritidsförvaltningen.
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 –
2018-02-14 – § 19
• Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00015-2 – Motion (M) angående
central ställplats för husbilar i Sundsvall – svar på remiss
• Bilaga Remiss motion M
• Bilaga Motion (M) angående ställplats för husbilar i Sundsvall
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 23 Svar på revisionsrapport Sundsvalls
kommun – Granskning av införandet av
dataskyddsförordningen
(KFN-2017-00357-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande till Sundsvalls kommuns
revisorer, daterat 2018-01-29.

Ärendet
Kultur- och fritidsdirektören har yttrat sig till kommunrevisionen
gällande revisionens granskningsrapport på dataskyddsområdet.
Förvaltningen överlämnar yttrandet till nämnden för godkännande.
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 –
2018-02-14 – § 20
• Tjänsteskrivelse – KFN-2017-00357-3 – Svar på revisionsrapport
"Sundsvalls kommun – Granskning av införandet av
dataförordningen"
• Bilaga Missiv Dataskyddsförordningen undertecknat
• Bilaga Angående revisionsskrivelse om dataskyddsförordningen
• Bilaga Rapport Dataskyddsförordningen Sundsvalls kommun
2017
Uppföljning av beslut
Förevarande ärende behöver ingen särskild uppföljning.
Förvaltningen forsätter arbetet med dataskyddsfrågor under året.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28
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§ 24 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2018-02-28
(KFN-2018-00004-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2018-02-21, och
lägga dem till handlingarna.

Ärendet
Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på
delegation av anställd vid förvaltningen, av arbetsutskottet eller
nämndsordföranden. Delegations- och anmälningsärenden redovisas
till nämnden vid varje sammanträde genom en särskild förteckning
som finns tillgänglig för nämnden digitalt. 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-2018-00004-3 – Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2018-02-28
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
KFN 2018-02-28
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-02-21

1 (5)

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2018-02-28

Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Inga nya delegationsbeslut.

2. Förvaltningschef
-

Delegationsbeslut 2017-12-05 – avseende attesträtt för ny chef vid
ungdomsenheten, ungdomsavdelningen.
Delegationsbeslut 2017-12-21 – avseende attesträtt för
vikarierande avdelningschef vid kultur- och fritidskontoret.
Delegationsbeslut 2017-12-21 – avseende attesträtt för ny
enhetschef vid Scenservice, Sundsvalls museum.
Delegationsbeslut 2018-01-24 – avseende arbetsfördelning inom
förvaltningen – tillfällig vidaredelegering av avdelningschefs
beslutanderätt (ersättare under semester).

3. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

-

-

-

-

-

-

Nr 1778 – Licens och support: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Actor. Avser biljett-, kassa- och entrésystem – badanläggningar
Njurunda, Stöde, Matfors och Alnö. Avtalstid 2012-10-18–löper
t.o.m. uppsägning.
Nr 2485 – Externt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Sundsvalls Ridklubb. Avser Kungsnäs Ridcenter. Avtalstid
2018-01-01–2019-12-31.
Nr 2502 – Externt hyresavtal, övrigt: Idrotts- och
fritidsavdelningen och Filadelfiaförsamlingen med Firma Café
Piccolo. Avser Åkersviksskolan och Hedbergska skolans
gymnastiksal. Avtalstid 2017-12-29–2018-01-01.
Nr 2503 – Externt hyresavtal, övrigt: Idrotts- och
fritidsavdelningen och Sangré Event AB. Avser Sporthallen.
Avtalstid 2018-03-17–2018-03-18.
Nr 2504 – Samarbetsavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
SCA. Avser Södra berget, snölagringsplats. Avtalstid
2018-01-01–2020-12-31.
Nr 2505 – Externt hyresavtal, övrigt: Idrotts- och
fritidsavdelningen och Nolia AB. Avser Sporthallen. Avtalstid
2018-02-21–2018-02-22.
Nr 2506 – Externt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Västernorrlands Innebandyförbund. Avser biluppställningsplats nr
21, Nordichallen. Avtalstid 2018-02-01–2019-01-31.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr 2507 – Internt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Ungdomsavdelningen. Avser skolidrottshallar, Haga, Höglunda
och Skönsberg. Avtalstid 2018-09-03–2019-05-26.
Nr 2508 – Överenskommelse: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Drakfastigheter. Städrutrustning. Avtalstid 2018-01-01–2018-1231.
Nr 2509 – Nyttjanderättsavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Östersunds fotbollsklubb. Avser Sundsvalls IP,
fotbollsverksamhet (i de fall ordinarie arena ej är spelbar).
Avtalstid 2018-01-01–2018-12-31.
Nr 2510 – Nyttjanderättsavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Gefle IF Fotbollsförening. Avser Sundsvalls IP,
fotbollsverksamhet (i de fall ordinarie arena ej är spelbar).
Avtalstid 2018-01-01–2018-12-31.
Nr 2511 – Internt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Drakfastigheter. Avser Kubens IP, utbyte av konstgräsmatta 2017.
Avtalstid 2017-08-01–2027-07-31.
Nr 2512 – Internt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Drakfastigheter. Avser Gärdehov, utbyte av konstgräsmatta
december 2017. Avtalstid 2018-01-01–2022-12-31.
Nr 2513 – Externt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Drakcupen (Team Heffners Ekonomisk Förening). Avser
biluppställningsplats nr 22, Nordichallen. Avtalstid 2018-02-01–
2019-01-31.
Nr 2513 – Externt hyresavtal: Idrotts- och fritidsavdelningen och
Klockarbergets BK. Avser kontorsrum i Njurundahallen. Avtalstid
2018-01-01–2018-04-30.
Anställnings- och lönebeslut, Sebastian Tinnerholm. Badvärd, 100
%, fn Himlabadet. Vikariat, 2018-01-08–2018-06-26.

4. Ungdomsavdelningen
-

Inga nya delegationsbeslut.

5. Sundsvalls museum
-

Inga nya delegationsbeslut.

6. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Nr 2492 – Avtal: Stadsbiblioteket och Kim Larsson. Avser
föreläsning om E-sport Avtalstid 2017-11-03.

7. Kultur- och fritidskontoret
-

Anställnings- och lönebeslut, Ingrid Löfqvist. Kommunikatör, 100
%, kultur- och fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m. 201801-29.
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8. Föreningsbyrån
-

Delegationsbeslut 2018-02-06 – Verksamhetsbidrag till
studieförbund 2018. 4 236 000 kr fördelades enligt nedan.
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Ibn Rushd
Vuxenskolan
Kulturens Bildningsförbund

561 272 kr
933 439 kr
159 947 kr
416 539 kr
180 333 kr
1 197 718 kr
417 407 kr
50 792 kr
236 743 kr
81 809 kr

(KFN-2017-00156)

-

Pro Matfors/Tuna beviljas ett hyresbidrag för 2018 om 9 420 kr.
(KFN-2017-00103)

-

MBV MittSverige beviljas ett arrangemangsbidrag om 6 650 kr
för arrangemanget ”60 år av spännande rymdäventyr”. (KFN-201700222)

-

-

NBV MittSverige beviljas ett arrangemangsbidrag om 5 000 kr för
arrangemanget ”Fakta och myter om cannabis”. (KFN-2017-00299)
NBV MittSverige beviljas ett arrangemangsbidrag om 7 000 kr för
arrangemanget ”Ska vi bara hångla lite?”. (KFN-2017-00391)
Sundsvalls damfotbollsförening (SDFF) beviljas ett öppet
föreningsstöd om 8 100 kr för fotboll för barn och ungdomar i
Nacksta gymnastikhall. (KFN-2017-00309)
Friskis och Svettis IF beviljas ett bidrag om 5 000 kr för
arrangemanget ”Sportlovsfys”. (KFN-2017-00397)
Friskis och Svettis IF beviljas ett bidrag om 5 000 kr för
arrangemanget ”Påsklovsfys”. (KFN-2017-00398)
Föreningen För Torget mot Skrapan beviljas ett startbidrag om
2 400 kr för hemsidekostnader. (KFN-2017-00152)
Sundsvalls Fenixorder beviljas ett bidrag om 1 500 kr för
Trekampsturneringen 2017. (KFN-2017-00250)
Kulturföreningen Teater Äsch! beviljas ett arrangemangsbidrag
om 10 000 kr till arrangemanget ”Tesalong med Lars Ahlin”.
(KFN-2017-00314)

-

Medelpads Folkmusikförbund beviljas ett arrangemangsbidrag om
15 000 kr för arrangemanget ”Folkkulturdag på Norra Berget”.
(KFN-2017-00167)

-

Kulturföreningen LOFTET beviljas ett arrangemangsbidrag om
9 000 kr för arrangemanget ”BARNRÖRA – Växande skärvor”.
(KFN-2017-00313)

-

-

Föreningssamverkan i Matfors beviljas ett utvecklingsbidrag om
25 000 kr för arvoden till föredragshållare och framtagning av
filmer. (KFN-2017-00412)
Sund IF beviljas ett investeringsbidrag om 100 000 kr för
vattenanläggning. (KFN-2018-00011)

9. Lotteritillstånd
-

Inga nya lotteritillstånd.
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Övriga anmälningsärenden
10. Arbetsutskottet
-

Sammanträde 2018-02-14, protokoll.
Innehåller inga delegationsbeslut.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott
-

Inget nytt protokoll att anmäla.

12. Svar på remisser från stadsbyggnadskontoret
-

-

-

Svar på remiss från SBK, 2018-01-24 – Förhandsbesked,
nybyggnad av enbostadshus, Sköle 6:21. (KFN-2017-00446)
Svar på remiss från SBK, 2018-01-24 – Bygglov för ändrat
ianspråktagande från förrådsbyggnad till pilgrimscenter, installation
av eldstad/rökkanal, Lillhällom 1:171. (KFN-2017-00457)
Svar på remiss från SBK, 2018-01-29 – Bygglov för inglasning av
balkonger, flerbostadshus, Granlo 13:3 och 13:2. (KFN-2017-00460)
Svar på remiss från SBK – Bygglov för inglasning av balkonger,
flerbostadshus, Granlo 9:35. (KFN-2017-00462)
Svar på remiss från SBK, 2018-01-31 – Samråd gällande
deltajplan för Resecentrum Östermalm 3:2. Sundsvalls
järnvägsstation m.fl. fastigheter. (KFN-2017-00468)
Svar på remiss från SBK, 2018-02-05 – Bygglov för ändrat
ianspråktagande från affärshus till restaurang, Lyckan 6 FE 621.
(KFN-2018-00009)

-

Svar på remiss från SBK, 2018-02-05 – Upphävande av delar av
detaljplaner för Tunadalsspåret, Skön, Sundsvalls kommun. (KFN2018-00014)

-

Svar på remiss från SBK, 2018-02-05 – Granskning gällande
detaljplan för Bergsåker 5:20 m.fl. (KFN-2018-00039)
Svar på remiss från SBK, 2018-02-09 – Bygglov för nybyggnad
av komplementbyggnad (fritidshus), Älva 2:59. (KFN-2018-00060)

13. Ärenden från kommunfullmäktige
-

-

KF 2018-01-29 § 9 – Uppföljning 2017 av landsbygsdprogram
2021. Beslut att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att senast
2018-03-31 återrapportera till plan- och utvecklingsutskott hur
nämnden avser säkerställa fritidsgårdsverksamhet i kommundelen
Indal-Liden. (KS-2017-00261)
Antagandebeslut: KF 2018-01-29 § 10 – Natur- och friluftsplan –
beslut om vision, mål och strategier.

14. Ärenden från kommunrevisionen
-

Inga rapporter eller skrivelser inkomna.

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

21

§ 25 Övriga frågor
Ordförande Åsa Ulander återrapporterar från konferensen ”Folk och
kultur”, 7–9 februari 2018, där förtroendevalda från majoriteten och
oppositionen deltog. Nämnden diskuterar hur lärdomarna från
konferensen kan omsättas i den egna verksamheten.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

