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Protokollet omfattar §§ 49–58
Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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Anslagsdatum
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos

Kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12, 852 34 Sundsvall
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Enligt uppdrag
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Justering
Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Hjördis Bredberg.
____
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§ 49 Dagordning
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Information
Inga informationspunkter föredras vid sammanträdet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51 Delårsrapport 1 2018 – kultur- och
fritidsnämnden
(KFN-2018-00005-6)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 1/2018.
Ärendet
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och
resursplanen följs upp två gånger per år i form av delårsrapporter.
Därutöver görs enklare månadsvisa uppföljningar.
Förvaltningens helårsprognos beräknas ge driftsresultatet + 2 mnkr.
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-2018-00005-6 – Delårsrapport 1 kulturoch fritidsnämnden 2018
 Bilaga Delårsrapport 1 2018 – kultur- och fritidsnämnden
 Bilaga Bilaga 5 – Verksamhetsplan 2018 – kultur- och
fritidsförvaltningen
Uppföljning av beslut
Ärendet kommer att följas upp i kommande månadsrapporter samt
delårsrapport 2.
____
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§ 52 Ansökan om utvecklingsbidrag 2018 – SKB
Sundsvall, Back 2 basics Skönsberg
(KFN-2018-00198-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja SKB Sundsvall ett utvecklingsbidrag på 300 000
kronor för att driva projektet Back 2 Basics i Skönsberg.

Ärendet
SKB Sundsvall ansöker om ett utvecklingsbidrag på 400 000 kronor
för att bedriva projektet Back 2 Basics i Skönsberg.
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 –
2018-05-09 – § 43
 Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00198-3 – Ansökan om
utvecklingsbidrag 2018 – SKB Sundsvall, Back 2 basics
Skönsberg
 Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag SKB Sundsvall
Uppföljning av beslut
Ordinarie uppföljning i enlighet med gällande regelverk.
SKB Sundsvall ska lämna en slutredovisning av projektet senast 31
januari 2019 till Föreningsbyrån.
80 % av beviljat bidrag betalas ut i samband med beslutet.
Resterande belopp betalas ut när projektet slutredovisats. Om
projektet inte använt hela bidraget ska överskottet betalas tillbaka.
____
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§ 53 Fråga om fortsatt avstängning av
medborgare från anläggningen Matforshallen
(KFN-2017-00130-19)
Beslut
Nämnden beslutar
att

upphäva AAs avstängning från Matforshallen,

att

AA får nyttja Matforshallens simanläggning genom köp av
enkelbiljett eller månadskort,

att

delegera till nämndens ordförande att fatta beslut om
avstängning av AA från Matforshallen och hans villkor i övrigt
för att bevista anläggningen,

att

i övrigt godkänna förvaltningens överväganden i
tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05.

Ärendet
En simhallskund stängdes av från Matforshallen under ett års tid,
genom beslut i kultur- och fritidsnämnden i maj 2017. Beslutet
fattades mot bakgrund av att simhallskunden tagit tag i och höjt
rösten åt en 10-årig flicka i simhallen samt bryskt lyft henne över en
simlina. Händelsen orsakade flickan röda märken på ryggen och
skrämde henne, såväl som andra barn. Enligt uppgifter från de
anställda, hade kunden även vid tidigare tillfällen från år 2013 och
framåt, orsakat ordnings- och arbetsmiljöproblem i Matforshallen.
Fråga är nu om simhallskunden i fortsättningen ska tillåtas teckna
avtal med Matforshallen och kommunens övriga simhallar.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Inga-Lisa Svanstedt (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hicham Elkahtib (V) yrkar, för majoritetpartiernas räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 –
2018-05-09 – § 44
 Tjänsteskrivelse – KFN-2017-00130-19 – Fråga om fortsatt
avstängning av medborgare från anläggningen Matforshallen
 Bilaga Kammarrättens beslut 2018-04-06 – avslag avs.
laglighetsprövning
 Bilaga Förvaltningsrättens dom 2017-11-13
 Bilaga Protokollsutdrag
 Bilaga Avstängning från anläggningen Matforshallen
Uppföljning av beslut
Beslut som ordföranden kan komma att fatta på delegation anmäls till
nämnden i vanlig ordning.
____
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Utdragsbestyrkande
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§ 54 Kultur- och fritidsnämndens deltagande i
planering inför Sundsvall 400 år 2021
(KFN-2018-00179-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

utse kultur- och fritidsdirektören till nämndens representant i
styrgruppen för projektet ”Sundsvall 400 år”,

att

kultur- och fritidsdirektören vid behov utser sin egen ersättare i
styrgruppen för projektet ”Sundsvall 400 år”,

att

kultur- och fritidsdirektören säkerställer att kultur- och
fritidsförvaltningen medverkar i arbetsgrupperna för projektet
”Sundsvall 400 år”.

Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att
utse en representant till styrgruppen för projektet ”Sundsvall 400 år”,
som ska planera aktiviteter inför Sundsvalls jubileum 2021.
Nämnden ombeds också säkerställa att förvaltningen medverkar i de
arbetsgrupper som ska planera jubileet under ledning av styrgruppen.
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 –
2018-05-09 – § 45
 Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00179-2 – Sundsvall 400 år 2021 –
representant till projektgrupp
 Bilaga Fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 26 – protokollsutdrag
 Bilaga Sundsvall 400 år 2021 – koncernstabens tjänsteskrivelse
 Bilaga Bilaga 1 – Sundsvall 2021 – inriktningsdokument och
diskussionsunderlag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Ingen särskild uppföljning fordras.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Strategi för jämställdhetsintegrering – svar
på remiss
(KFN-2018-00168-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

anta remissvar för ”Strategi för jämställdhetsintegrering” enligt
förslag i bilaga till förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16.

Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till Strategi för
jämställdhetsintegrering i Sundsvalls kommun. Strategin beskriver
hur Sundsvalls kommun ska arbeta för att bli en kommun med
jämställda verksamheter riktade till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar.
De kommunala nämnderna har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget innan kommunfullmäktige tar ställning till strategin.
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 –
2018-05-09 – § 46
 Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00168-2 – Strategi för
jämställdhetsintegrering – svar på remiss
 Bilaga Kultur- och fritidsnämndens remissvar
 Bilaga Kommunstyrelsekontorets missiv – strategi för
jämställdhetsintegrering
 Bilaga Remissutgåva, Strategi för jämställdhetsintegrering
Uppföljning av beslut
Ärendet når fullmäktige tidigast i september 2018. Därefter kommer
förvaltningen meddela nämnden vilket beslut fullmäktige har fattat.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall –
svar på remiss
(KFN-2018-00129-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen,

att

uppmärksamma kommunfullmäktige på att begreppet
funktionsnedsättning i detta sammanhang behöver
definieras, innan ett kompiskort kan införas.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har fått en motion
från Moderaterna (M) på remiss. M föreslår bland annat i motionen
att fullmäktige ska besluta om att de båda nämnderna ska ta fram
riktlinjer för att ta fram ett kompiskort för personer med
funktionsnedsättning.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Inga-Lisa Svanstedt (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hicham Elkahtib (V) yrkar, för majoritetpartiernas 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 –
2018-05-09 – § 47
 Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00129-3 – Motion (M) om
kompiskortet i Sundsvall – svar på remiss
 Bilaga Remiss SN och KFN 2018-03-07
 Bilaga Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av beslut
Återkoppling till berörda nämnder av fullmäktiges beslut samt
uppföljning efter 1 år i respektive nämnd.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2018-05-23
(KFN-2018-00004-9)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2018-05-14 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 vid varje sammanträde genom en särskild förteckning i
nämndens kallelse och återfinns som protokollsbilaga. Nämnden har
möjlighet att begära att särskilt få granska specifika ärenden som
redovisas i förteckningen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – KFN-2018-00004-9 – Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2018-05-23
 Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
KFN 2018-05-23
____
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-23

16

§ 58 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-05-14

1 (4)

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25

Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef
-

Inga beslut att anmäla.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut, Servicetekniker, 100 %,
Friluftsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-04-14.
Anställnings- och lönebeslut, Servicetekniker, 100 %,
Idrottsplatsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-03-01.
Anställnings- och lönebeslut, Cafébiträde, 100 %, Friluftsenheten.
Vikariat vid föräldraledighet, 2018-03-12–2019-06-30.

4. Ungdomsavdelningen
-

Inga beslut att anmäla.

5. Sundsvalls museum
-

Anställnings- och lönebeslut, Museibonde, 60 %,
Friluftsmuseerna. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-04-24.
Anställnings- och lönebeslut, Museipedagog, 100 %,
Friluftsmuseerna. Allmän visstidsanställning, 2018-04-23–201809-23.
Anställnings- och lönebeslut, Djurskötare, 100 %,
Friluftsmuseerna. Allmän visstidsanställning, 2018-04-23–201810-05.
Anställnings- och lönebeslut, Intendent, 100 %, Friluftsmuseerna.
Allmän visstidsanställning, 2018-04-18–2019-04-13.

6. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Anställnings- och lönebeslut, Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls
stadsbibliotek. Allmän visstidsanställning, 2018-07-02–2018-0831.

2018-04-13

2 (4)

7. Kultur- och fritidskontoret
-

Anställnings- och lönebeslut, Informationsassistent, 100 %,
Kultur- och fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-0401.

8. Föreningsbyrån
Beslut om arrangemangsbidrag och bidrag till projekt
- Föreningen FOBO Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om
5 000 kr för resekostnader för inbjudna föreläsare. (KFN-2018-00110)
- KFUM Sundsvall beviljas ett bidrag om 75 000 kr för att
genomgöra projekt ”Skolbasket för lågstadiebarn”. (KFN-2018-00149)
- Matfors konstföreningen beviljas ett arrangemangsbidrag om 1
500 kr för arvode m.m. i samband med ”Föredrag av konstnären
Sylvia Lidberg”. (KFN-2018-00064)
- NBV MittSverige beviljas ett arrangemangsbidrag om 8 000 kr för
arvode m.m i samband med arrangemanget ”Du spelar roll”. (KFN2017-00455)

-

SKPF avd 215, Skvadern beviljas ett arrangemangsbidrag om
3 000 kr för busskostnad i samband med aktivitet ”Hemlig resa”.
(KFN-2018-00293)

Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter
- Alnö hembygdsförening beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
80 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Barnkollo”. (KFN-2018-00099)
- Alnö hembygdsförening beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
45 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Barnriddare”. (KFN-201800100)

-

Bosvedjans allaktivitetshus beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
30 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Sommarlovsaktiviteter”.
(KFN-2018-00113)

-

Dragonkai beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 8 500 kr för
sommarlovsaktiviteten ”Kreativ verkstad”. (KFN-2018-00134)
Drakstaden sub sport klubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
90 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Sommarcamp 2018”. (KFN2018-00139)

-

Friskis och Svettis beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 34 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Aktivt sommarlov med Judo”. (KFN2018-00135)

-

Föreningen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, beviljas ett
lovaktivitetsbidrag om 25 000 kr, för sommarlovsaktiviteten
”Sommarlov”. (KFN-2018-00078)
Hällans scoutkår beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 8 000 kr för
sommarlovsaktiviteten ”Sommarlovsscouting”. (KFN-2018-00102)
Ideal utvecklings ansökan om 170 000 kr i bidrag för
sommarlovsaktiviteten ”Social utveckling” avslås. (KFN-2018-00036)
Indals hembygsförenings ansökan om 15 000 kr i bidrag för
sommarlovsaktiviteten ”Sommarlov på hembygdsgård” avslås.
(KFN-2018-000076)

2018-04-13

-

3 (4)

Judo Club Sundsvall beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 15 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Sommarlovsfys”. (KFN-2018-00056)
KFUM Sundsvall beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 38 000 kr för
sommarlovsaktiviteten ”Aktivt sommarlov för alla oavsett”. (KFN2018-00107)

-

Klockarbergets BK beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 90 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Lacrosse för ALLA”. (KFN-2018-00023)
Kulturföreningen Teater Äsch:s ansökan om 218 200 kr i bidrag
för sommarlovsaktiviteten ”Kulturkollo med simskoj” avslås.
(KFN-2018-000121)

-

Kvartersteatern Sundsvall beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
100 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Teaterkollo på Kuben”.
(KFN-2018-00105)

-

Kvinnoforum Sadaka beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 18 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Nacksta Samba”. (KFN-2018-00130)
Medborgarskolan beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 45 000 kr för
sommarlovsaktiviteten ”Medborgarskolans skaparverkstad”. (KFN2018-00118)

-

Medelpads Folkmusikförbund beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
26 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”FolkUngar på Norra
berget”. (KFN-2018-00138)
Njurunda simsällskap beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 90 000 kr
för sommaraktiviteten ”Simidrottskollo”. (KFN-2018-00114)
Selånger fotbollsklubb ansökan om 99 063 kr i bidrag för
sommarlovsaktiviteten ”Fotbolls-VM för alla” avslås. (KFN-201800122)

-

SKB Sundsvall beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 90 000 kr för
sommarlovsaktiviteten ”Svenssons sommarlov”. (KFN-2018-00136)
Studieförbundet Ibn Rushd beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
45 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Vändpunkten”. (KFN-201800137)

-

Sundsvall Baseboll Softboll Club beviljas ett lovaktivitetsbidrag
om 30 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Prova på baseboll och
softboll i sommar”. (KFN-2018-00120)
Sundsvall Demolition Rollers beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
9 500 kr för sommarlovsaktiviteten ”Roller Derby Sommarskola”
(KFN-2018-00072)

-

Sundsvalls Fältrittklubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 40 000
kr för sommarlovsaktiviteten ”Hästkul på Färsta”. (KFN-2018-00119)
Sundsvalls golfklubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 20 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Golf för alla”. (KFN-2018-00151)
Sundsvalls ridklubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 40 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Ponnylatjo & natur med kobesök”.
(KFN-2018-00061)

-

Sundsvalls sportfiskeklubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
25 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Sportfiskeläger på
Hällsjön”. (KFN-2018-00097)
Syriska förbundet i Sveriges ansökan om 97 286 kr i bidrag för
sommarlovsaktiviteten ”Visste du detta om Sundsvall” avslås.
(KFN-2018-00140)

2018-04-13

-
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Älva Sportryttarklubb beviljas ett lovaktivitetsbidrag om
40 000 kr för sommarlovsaktiviteten ”Häst- och stallaktiviteter”
(KFN-2018-00116)

-

Verdandi Sundsvall beviljas ett lovaktivitetsbidrag om 25 000 kr
för sommarlovsaktiviteten ”Sommargemenskap”. (KFN-2018-00177)
Verdandi Sundsvalls ansökan om 45 000 kr i bidrag för
sommarlovsaktiviteten ”Sjöbergaresa” avslås. (KFN-2018-000178)

9. Lotteritillstånd
-

-

-

Beslut om lotteri enligt 16 § lotterilagen, IF Sundsvall Hockey
(IFSH). Lotteriverksamhet beviljas för perioden 2018-01-20–
2018–01-20. (KFN-2018-00038)
Beslut om lotteri enligt 16 § lotterilagen, IF Sundsvall Hockey
(IFSH). Lotteriverksamhet beviljas för perioden 2018-04-01–
2018–08-01. (KFN-2018-00158)
Beslut om lotteri enligt 16 § lotterilagen, Klockarbergets BK.
Lotteriverksamhet beviljas för perioden 2018-04-27–2018–11-15.
(KFN-2018-00096)

Övriga anmälningsärenden
10. Arbetsutskottet
-

Sammanträde 2018-05-09, protokoll.
Innehåller inga delegationsbeslut.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott
-

Inga nya protokoll.

12. Svar på remisser
-

Svar på remiss från SBK, 2018-04-19 – Bygglov, nybyggnad av
komplementbyggnad (fritidshus), Älva 2:59. (KFN-2018-00060).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 89 –
”Valärenden”. Kommunfullmäktige utsåg Tommy Karlsson (S) till
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kenneth Högström
(S).

-

14. Ärenden från kommunrevisionen
-

Inga ärenden inkomna.

