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Justering
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll.
Ersättare är Svea Westholm.
____
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Dagordning

Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning med tillägg av övriga frågor
anmälda av João Pinheiro (S) och Per Lindstrand (M).

____
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Information

Ordförande Niklas Evaldsson (V):
•

Informerar om att nämnden i februari kommer att ta beslut om
huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för
allmänheten eller inte.

Lokalstrateg Elin Berglund och enhetschef för friluftsmuseerna
Erika Forsberg:
•

Informerar om utvecklingsplan för Norra Berget.

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker:
•
____

Justerandes signatur

Ger nämnden en uppdatering angående projektet att sänka
Sundsvalls kommuns kostnader med 300 miljoner kronor.
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Verksamhetsbidrag för 2020

(KFN-2019-00036-6)
Beslut
Nämnden beslutar
att

fördela årligt verksamhetsbidrag för 2020 med totalt
7 852 000 kronor till sammanlagt 49 föreningar enligt
förvaltningens förslag i bilaga Fördelning verksamhetsbidrag
2020.

att

notera att hälften av verksamhetsbidraget, totalt 8,1 mnkr,
fördelas till föreningar som bidrar till Sundsvalls kommuns
övergripande målsättning att sociala skillnader i levnadsvillkor
ska utjämnas:
• Fyra föreningar med bakgrund i ”Back 2 Basics” får dela på
2,2 mnkr i bidrag – 28 procent av de totala
verksamhetsbidragen.
• Nio sociala föreningar får dela på 1,45 mnkr i bidrag – 18
procent av de totala verksamhetsbidragen.
• Bris Nord får 86 000 kr i bidrag – 1 procent av de totala
bidragen.
• 250 000 kr avsätts i en pott som kan användas till Attention
Sundsvall-Timrås verksamhetsbidrag eller till andra
föreningar som söker bidrag under året och som bidrar till
fullmäktiges huvudprioritering – 3 procent av de totala
verksamhetsbidragen.

Ärendet
57 föreningar har sökt årligt verksamhetsbidrag för verksamhet 2020.
Sammanlagt har föreningarna ansökt om ca 18,7 mnkr i bidrag.
Förvaltningen föreslår att 50 föreningar beviljas årligt
verksamhetsbidrag om sammanlagt 8 102 000 kronor.
Överläggning
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, om
ändring och tillägg i andra att-satsen så att den lyder:

Justerandes signatur

att notera att hälften av verksamhetsbidraget, totalt 8,1 mnkr, fördelas
till föreningar som bidrar till Sundsvalls kommuns övergripande
målsättning att sociala skillnader i levnadsvillkor ska utjämnas:
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Fyra föreningar med bakgrund i ”Back 2 Basics” får dela på
2,2 mnkr i bidrag – 28 procent av de totala
verksamhetsbidragen.
Nio sociala föreningar får dela på 1,45 mnkr i bidrag. – 18
procent av de totala verksamhetsbidragen.
Bris Nord får 86 000 kr i bidrag – 1 procent av de totala
bidragen.
250 000 kr avsätts i en pott som kan användas till Attention
Sundsvall-Timrås verksamhetsbidrag eller till andra
föreningar som söker bidrag under året och som bidrar till
fullmäktiges huvudprioritering – 3 procent av de totala
verksamhetsbidragen.

Ordförande yrkar vidare, för majoritetens räkning, att få lämna en
protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandes förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag.
Ordförande godkänner protokollsanteckningen.
Protokollsanteckning
Ordförande Niklas Evaldsson (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
Verksamhetsbidragen 2020 är en tydlig satsning på föreningar som
bidrar till att utjämna skillnader i sociala levnadsvillkor i Sundsvall.
Det tycker vi från majoritetens sida är väldigt bra. Som ni vet
ändrade förvaltningen beslutsunderlaget på AU, eftersom de behöver
få in kompletterande uppgifter från föreningen Attention. Vi från
majoritetens sida tycker det är viktigt att säkerställa att Attention kan
få sitt verksamhetsbidrag, om förvaltningens uppföljning går bra.
Nämnden kan avsätta 250 000 kr för det. Om det visar sig att
Attention inte bör få bidrag i år, anser majoriteten att nämnden ändå
ska göra satsningen på föreningar som bidrar till kommunens
övergripande målsättning. Därför bör 250 000 kronor i andra hand
avsättas till andra föreningar som söker bidrag under året och som
bidrar till det målet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00036-6 - Verksamhetsbidrag för
2020, ändrad 2020-01-17
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag
Justerandes signatur
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Bilaga Verksamhetsbidrag 2020 - fördelningsdiagram

Uppföljning av beslut
Föreningarnas verksamhet följs upp i samband med handläggning av
verksamhetsbidrag för 2021.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Grunduppgifter
Dnr

2019-00799

2019-00722

Förening

Almamia lilla scenen

ARM Chapter 40

Tidigare verksamhetsbidrag
Medlems-antal
7 medl.
3 män
4 kvinnor

29 medl.
7 yngre än 7 år
15 män
7 kvinnor

Beviljat
bidrag för
2018
100 000 kr

70 000 kr

Sökt bidrag
för 2019

130 000 kr

150 000 kr

Beviljat
bidrag för
2019
90 000 kr

35 000 kr

Verksamhetsbidrag för 2020
Sökt bidrag för 2020

130 000 kr

150 000 kr

Förslag

85 000 kr

35 000 kr

Motivering till beslut och eventuella särskilda villkor för bidraget
Bidrag beviljas. Bidragets storlek är baserat på kostnader för Gitarrfestivalen som pågår under 3 dagar och arrangeras
årligen. Kostnaden per dag är hög trots att föreningen har mycket annan finansiering till arrangemangen. Föreningens
verksamhet bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.
Föreningen beviljas bidrag för att bedriva sin sociala verksamhet. Föreningens aktiviteter är främst för medlemmarna
för en meningsfull och nykter samvaro men även en del utåtriktade aktiviteter som föreläsningar för yngre målgrupper
på skolor och fritidsgårdar. Stor del av föreningens kostnader är kostnader som Föreningsbyrån vanligtvis inte
godkänner som exempelvis förtäring. Föreningsbyrån har uppmanat föreningen att lägga till en punkt på årsmötet om
behörigt utlysande för tydliggöra att föreningens styrs på ett demokratiskt sätt.
Föreningens verksamhet ger medlemmarna tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid och ökad delaktighet i
samhället samt bidrar till att den social skillnaden i livnadsvillkoren utjämnas och stödjer personer i socialt utsatta
miljöer.
Uppdatering 2020-01-17:

2019-00821

Attention
Sundsvall-Timrå

383 medl.
114 7-20 år
266 +21 år

380 000 kr

508 450 kr

300 000 kr

311 850 kr

Avslag

2019-00758

Björnmyrens
Odlingslottförening

34 medl.

Sökte ej

Sökte ej

Sökte ej

5 150 kr

Avslag

2019-00793

Bosvedjans Allaktivitetshus

0 medl.
70 medl. i
fritidsgårdsverksamheten
33 pojkar
37 flickor

Förvaltningen hade inför kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslagit bidrag med 250 000 kr till Attention
Sundsvall-Timrå. Efter beslutsunderlagets färdigställande har dock förvaltningen sett behov av att ställa vissa
kontrollfrågor till föreningen om dess verksamhet 2019. Vissa av dessa frågor har inte besvarats av föreningen ännu,
varför förvaltningen förslår avslag på ansökan. Det finns dock möjlighet för föreningen att ansöka om bidrag vid senare
tillfälle under året, under förutsättning att förvaltningen får in de kompletterande uppgifter som efterfrågats av
föreningen.

Föreningens verksamhet bedöms vara för privat bruk och för en begränsad målgrupp. Sådana föreningar beviljas
normalt inte föreningsbidrag. Föreningen är dock välkommen att söka arrangemangsbidrag för öppna arrangemang som
vänder sig till allmänheten.
Föreningen beviljas bidrag för hyra i Bosvedjans allaktivitetshus samt för att driva fritidsgårdsverksamhet. Föreningen
har inga medlemmar. Däremot har fritidsgården ca 70 medlemmar. Föreningsbyrån har uppmanat föreningen att se
över sina stadgar som säger att personer under 18 år inte får vara medlem i föreningen. Detta är viktigt ur ett barnrättsoch demokratiperspektiv.

380 000 kr

595 000 kr

150 000 kr

452 500 kr

150 000 kr

Föreningar som vill driva fritidsgårdsverksamhet på orter där Sundsvalls kommun inte själva driver fritidsgård söker
vanligtvis bidraget Öppet Föreningsstöd som finns för just detta ändamål. Föreningens bidrag är därför baserat på den
bidragsnivå som är möjligt att få via Öppet Föreningsstöd för två kvällar i veckan samt en del för hyra av lokalen som
föreningen inte har möjlighet att hyra timvis.
Föreningens verksamhet bidrar till till en aktiv och meningsfull fritid för invånarna i Sundsvalls kommun och en trygg
mötesplats för ungdomar kvällstid.

2019-00723

Bris Nord

6000 medl.

83 000 kr

200 000 kr

85 000 kr

160 000 kr

86 000 kr

BRIS beviljas bidrag för sin stödjande verksamhet för barn och unga i Sundsvalls kommun. BRIS i Sundsvall 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.
Föreningens verksamhet bidrar till att sociala skillnader utjämnas och att den är viktig för alla barn och unga, särskilt för
dem i socialt utsatta miljöer.
Föreningen anordnar metal-, rock- och punkkonserter. De anordnar också det årliga två-dagars evenemanget Nordfest.

2019-00828

2019-00795

2019-00820

2019-00771

2019-00810

Club Deströyer

84 medl.
13 pojkar
8 flickor
37 män
26 kvinnor

Den ideella föreningen EQ
Kultur

214 medl.
3 flickor
126 män
85 kvinnor

90 000 kr

150 000 kr

95 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

Evenemangen breddar och bidrar till rikt och varierat kulturutbud. De stärker Sundsvalls varumärke och utvecklar
besöksnäringen eftersom de större konserterna drar besökare från Stockholm till Umeå. Föreningen har till största del
annan finansering än verksamhetsbidraget, vilket förvaltningen anser är mycket positivt.

Föreningen anordnar föreläsningar, konserter, uppträdanden samt teaterföreställningar vid tre scener i EQ House i
Skönsberg tillsammans med andra föreningar. EQ Kultur står för lokal och den andra samarbetspartnern för arvode
samt får biljettintäkterna.
460 000 kr

718 500 kr

250 000 kr

956 000 kr

200 000 kr

Föreningen bidrar till ett rikt och varierat kulturutbud. Föreningen söker inte några andra typer av bidrag eller
sponsormedel. Det innebär att föreningen har väldigt liten andel annan finansiering frånsett detta bidrag, vilket de bör
se över till kommande år.
Djurskyddet Sundsvall ansöker om bidrag för första gången. Föreningen arbetar för djurskyddsinsatser samt med
samhällsinformation. Verksamheten bidrar till ett rikt och variat föreningsliv och bidrar till ett ökat fritidsutbud för både
unga och gamla med särskilt intresse för djur. Föreningen arbetar mycket utåtriktat och bidrar till ökad
samhällsinformation. Allt arbete sker ideellt.

Djurskyddet Sundsvall

138 medl.
32 män
106 kvinnor

Finska Föreningen i
Sundsvall

135 medl.
4 pojkar
6 flickor
56 män
69 kvinnor

30 000 kr

Forza Nacksta

8 medl.org.

40 000 kr

Sökte ej

Sökte ej

80 000 kr

Sökte ej

30 000 kr

10 000 kr

65 000 kr

Avslag

25 000 kr

Dock har föreningen inte tidigare ansökt om något bidrag hos Föreningsbyrån och faller därför inte inom ramen för att
kunna beviljas ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag ges normalt bara till föreningar vars verksamhet
Föreninggsbyrån har kunnat följa under en längre tid. Om föreningen vill, kan ansökan istället behandlas som ett
utvecklingsbidrag.
Finska föreningen i Sundsvall beviljas bidrag för sin verksamhet för barn, unga och seniorer i Sundsvalls kommun.
Föreningen vill främja den sverigefinska minoritetens aktiva deltagande i samhället. Föreningen har främst vuxna
medlemmar, 10% (14 st) barn och unga 0-20 år. En stor del av kostnanderna i ansökan är kostnader som
Föreningsbyrån vanligtvis inte godkänner som exempelvis förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, bilersättningar mm.
Föreningen bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud för målgruppen. Föreningen beviljades 2019 även 60 000 kr i
driftbidrag för samlingslokaler.

1 138 115 kr

250 000 kr

500 000 kr

260 000 kr

Föreningen är en "paraplyförening" och samlar föreningar och organisationer under sig för samverkan och utveckling av
Nackstaområdet. Föreningen beviljas bidrag för att arrangera den årliga Nackstakarnevalen samt för driften av
Nackstabadet 2020.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.
Föreningen är en tankesmedja som främst anordnar framtidsbarer vilket är föredrag som handlar om samhällsfrågor.

2019-00782

Framtidstanken

19 medl.
10 män
9 kvinnor

80 000 kr

127 000 kr

65 000 kr

110 000 kr

30 000 kr

2019-00813

Friluftsfrämjandet
Njurunda lokalavdelning

335 medl.
95 yngre än 7 år
84 7-25 år
156 +26 år

20 000 kr

40 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

20 000 kr

2019-00816

Föreningen Nätverket
Vileda

19 medl.
4 män
12 kvinnor
2 föreningar
1 org.

150 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

75 290 kr

50 000 kr

2019-00730

Föreningsarkivet
Västernorrland

0 medl.

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

2019-00800

Föreningssamverkan

4035 medl.
250 pojkar
200 flickor
1850 män
1735 kvinnor

Verksamheten omfattas inte av någon av nämndens särskilda prioriterade områden för föreningsbidrag. Föreningen
uppmanas därför se över sin finansiering för kommande år.
Föreningen beviljas bidrag för sin friluftsverksamhet som erbjuder fler Sundsvallsbor en aktiv fritid, ökad möjlighet till
friluftsliv och bidrar till hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.
Verksamheten bidrar till ett ökat fritidsutbud i Sundvalls kommun och bidrag till natur- och friluftsföreningar ligger i linje
med Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet med bland annat DUNK-verksamhet (en metod för
drogbekämpning bland unga), publika föreläsningar och arrangemang på tema drog- och alkoholproblematik.
Verksamheten utgör ett viktigt förebyggande arbete för att utjämna sociala skillnader.
Föreningen beviljas bidrag med ca 1 kr per invånare enligt tidigare rekommendation från Kommunförbundet
Västernorrland. Föreningen bidrar till att bevara föreningslivets historia.
Föreningen, som började som en paraplyförening för föreningar i Matfors, anordnar numera mer egen verksamhet i
Matfors. De har träffar inom olika områden samt aktiviteter för barn och unga. Träffarna har olika teman som kultur
och samverkan i lokalsamhället. Det finns också träffar med olika målgrupper som äldre samt barn och unga.

45 000 kr

69 400 kr

30 000 kr

168 696 kr

85 000 kr

En anledning till den stora skillnaden på sökt och beviljat belopp jämfört med förra året är att föreningen nu har fast
lokal. De bedriver också mer utåtriktad verksamhet än tidigare.
Föreningen bidrar till att ge invånare utanför centrala Sundsvall bra möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter.
Föreningen uppmanas se över sin finansering och se till att alla medlemmar betalar medlemsavgift, då verksamheten till
största del finansieras av bidrag.

2019-00787

2019-00780

GIF Sundsvall

Indals hembygdsförening

1071 medl.
190 yngre än 7 år
212 pojkar
179 flickor
289 män
201 kvinnor

Ca 200 medl.

Föreningen beviljas verksamhetsbidrag för sin sociala verksamhet Back 2 Basics, där föreningen bedriver i huvudsak
fotbollsverksamhet för ca 300 barn och ungdomar som inte är medlem i föreningen. Föreningen beviljas bidrag för sin
Back to Basics-verksamhet i Nacksta, Ljustadalen och Bredsand.
900 000 kr

85 000 kr

925 000 kr

94 000 kr

850 000 kr

55 000 kr

925 000 kr

106 000 kr

850 000 kr

55 000 kr

Verksamheten bidrar till en meningsfull och aktiv fritid för många barn och unga i socialt utsatta områden.

Föreningen anordnar spelmansstämma, sommaraktiviteter för barn och unga samt har löpande verksamhet som har
ankytning till området runt Indal. Föreningen arbetar aktivt för att få med barn och ungdomar i föreningen vilket har
resulterat i att två ungdomar är med i styrelsen.
Föreningen bidrar till att aktiviteter anordnas utanför centrala Sundsvall. Det är positivt att föreningen engagerar barn
och ungdomar i föreningens verksamhet.

2019-00822

2019-00754

2019-00833

2019-00654

2019-00796

2019-00809

Internationella Föreningen

36 medl.
7 pojkar
9 flickor
9 män
11 kvinnor

Jazzklubben Sundsvall

224 medl.
18 pojkar
5 flickor
110 män
91 kvinnor

KFUM Sundsvall Basket

451 medl.
171 pojkar
144 flickor
62 män
74 kvinnor

Korpen Sundsvall

1147 medl.
89 pojkar
4 flickor
951 män
103 kvinnor

Kvartersteatern Sundsvall

243 medl.
40 pojkar
141 flickor
26 män
36 kvinnor

Kvinnoforum Sadaka Ideell
Förening

182 medl.
32 yngre än 7 år
36 pojkar
34 flickor
21 män
59 kvinnor

Föreningen anordnar ett flertal aktiviteter med fokus på integration och mångfald som Sidsjöloppet, Internationella
festen, föreläsningar och Kulturdagarna. De söker även bidrag för att fortsätta med internationella löpargruppen som de
har drivit som projekt med pengar från utvecklingsbidraget.

Sökte ej

Sökte ej

Sökte ej

70 000 kr

Avslag

Verksamhetsbidraget är i första hand reserverat för föreningar som Föreningsbyrån har följt fortlöpande, så att
Föreningsbyrån har en god och aktuell bild av verksamheten. Föreningen har inte sökt bidrag för sina arrangemang på
flera år och hänvisas till arrangemangsbidraget. Den största kostnadsposten föreningen har för Internationella
löpargruppen är lokalkostnader. Föreningen kan söka hyresbidrag för lokalkostnaderna.

Föreningen beviljas bidrag för sina planerade ca 34 jazz- och blueskonserter riktade till allmänheten.
80 000 kr

Sökte ej

200 000 kr

600 000 kr

100 000 kr

70 000 kr

200 000 kr

627 884 kr

80 000 kr

70 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

150 000 kr

80 000 kr

210 000 kr

500 000 kr

80 000 kr

80 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

Föreningen beviljas bidrag för sin öppna verksamhet som de bedrivit under mer än 10 år på flera av kommunens skolor
där barn och ungdomar, initialt för flickor med tjejer som ledare, i anslutning till skoltid får spela basket kostnadsfritt.
Föreningen har tidigare beviljats utvecklingsbidrag för denna verksamhet men får från och med 2019 ett
verksamhetsbidrag. Verksamheten bedrivs på liknande sätt som Back to basics och sammanlagt har över 1000 barn
deltagit i verksamheten. Föreningen har ingen möjlighet att ansöka om LOK-stöd eller aktivitetsbidrag för verksamheten
då inget medlemskap krävs. Deltagandet är kravlöst och kostnadsfritt.
Föreningen gör en föredömligt stor samhällsinsats för lite medel. Verksamheten verkar socialt utjämnande, bidrar till att
sociala skillnader i levnadsvillkoren utjämnas och att fler barn och unga får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull
fritid.

Föreningen anordnar motions-, serie- och cupspel inom flera idrotter som innebandy, fotboll och tennis. De har haft
prova-på verksamhet som har lett till fler medlemmar och speciellt har de satsat på att öka antalet kvinnor som deltar i
föreningens verksamhet, vilket förvaltningen anser är positivt. Det är också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att vuxna
har goda möjligheter till organiserad idrott. Verksamhetsbidrag ges normalt inte till ren idrottsverksamhet, eftersom det
finns andra bidragsformer för idrottsrörelsen. Inom de bidragsformerna väljer dock kultur- och fritidsnämnden att
prioritera verksamhet till barn och unga.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Föreningen bedriver amatörsteaterverksamhet för barn, ungdomar
och vuxna. Föreningen sätter upp egna föreställningar med nyskrivet manus och specialkomponerad musik. Vartannat
år sätter de under sommaren upp en större föreställning, 2019 spelade de Peter Pan & Wendy på Norra Berget. De
anordnar även årligen "Ung teaterfestival" på Konsertteatern och barngrupperna spelar "Barnteaterfestivalen" i
föreningens verksamhetslokaler. Verksamheten bidrar till ett ökat fritids- och kulturutbud och skapar en aktiv och
meningsfull fritid för bland annat barn och unga i Sundsvalls kommun.
Utöver verksamhetsbidraget står kultur- och fritidsnämnden även för 938 000 kr i bidrag till hyran.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet i Nacksta med bland annat volontärsutbildningar, föreläsningar,
familjeaktiviteter och utflykter, friskvård, stöd- och rådinsatser i olika familjer, simskola för kvinnor samt sitt arbete för
att motverka utanförskap.

200 000 kr

949 102 kr

140 000 kr

1 024 578 kr

140 000 kr

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 av stora arrangemang och projekt. Föreningen är också viktig
för kvinnor och barn i socialt utsatta miljöer och bidrar till att sociala skillander i levnadsvillkor utjämnas.

Föreningen bedriver amatörteater för barn och vuxna i Matfors. Verksamheten består av träningar samt föreställningar.
Föreställningarna kan vara egna produktioner eller andra grupper som spelar. De anordnar också utbildningar som är
öppna för alla.

2019-00788

2019-00808

2019-00801

2019-00817

2019-00778

2019-00806

2019-00803

2019-00814

20 medl.
8 pojkar
15 flickor
8 män
12 kvinnor

88 000 kr

181 medl.
23 pojkar
22 flickor
81 män
55 kvinnor

90 000 kr

Medelpads Hemslöjd Ideell
Förening

206 medl.
6 flickor
8 män
192 kvinnor

30 000 kr

Midälva Genealogiska
förening

296 medl.
119 män
177 kvinnor

20 000 kr

Njurunda Slöjdförening

67 medl.
2 män
65 kvinnor

8 000 kr

Matfors Kvartersteater

Medelpads
Folkmusikförbund

Pipeline - Sundsvalls
Musikforum

952 medl. (varav
260 betalande) 177
pojkar
224 flickor
274 män
277 kvinnor

RFSL Västernorrland

143 medl.
19 7-25 år
124 +26 år

RSMH Sundsvall

147 medl.
63 män
84 kvinnor

100 000 kr

88 000 kr

70 000 kr

30 000 kr

Föreningen planerar att fira sitt 40-års jubileum under 2020 genom att anordna en dag med aktiviteter som är öppna
för allmänheten. Om dagen istället anordnas under 2021 beviljas föreningen inget extra bidrag för det vid nästa års
ansökan om verksamhetsbidrag.
Föreningen bidrar med kultur- och fritidsaktiviteter för invånare utanför centrala Sundsvall. 2018 bedrev föreningen inte
verksamhet enligt ansökan. Utifrån det bedömer förvaltningen att föreningens bidrag det här året minskas.

95 000 kr

60 000 kr

80 000 kr

25 000 kr

110 000 kr

60 000 kr

80 000 kr

25 000 kr

Föreningen är en sammanslutning av utövare och intressenter av folkmusik. Föreningen vänder sig till alla åldrar och
anordnar både kurs- och konsertverksamhet. De har stor andel annan finansering dels genom deltagaravgifter och
biljettintäkter men också från andra bidrag och sponsorer.
Föreningen bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet med hantverkskurser, inspirationskvällar, slöjdkaféer, barnslöjd
samt olika arrangemang såsom exempelvis Dräktdagen, Ulldag på Norra Berget och slöjd inför julen på Kulturmagasinet
. Föreningens textilarkiv innehåller material från stora delar av 1900-talet, vilket nu håller på att digitaliseras för att
göras tillgänglig för allmänheten på Digital Museum.
Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv sam till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

590 000 kr

Sökte ej

8 000 kr

1 017 904 kr

Sökte ej

5 000 kr

500 000 kr

51 400 kr

8 000 kr

905 053 kr

40 000 kr

5 000 kr

450 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin släktforskningsverksamhet. De bedriver släktforskning genom kurser, arrangemang,
föreläsningar samt håller lokalen öppen varje vecka för besökare som vill släktforska.
Föreningen bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.
Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv. Föreningen beviljas bidrag för hyra. Föreningsbyran har efter
dialog med föreningen hänvisat föreningen att fortsättningsvis (från och med 2021) ansöka om hyresbidrag. Lokal är
den enda bidragsberättigande kostnaden föreningen har.
Pipeline beviljas bidrag för sin kulturverksamhet och arrangemang - med bland annat ett 50-tal arrangemang per år.
Pipeline har över 900 medlemmar. Endast ca 260 av dessa betalar medlemsavgift på 50 kr. Föreningsbyrån har
uppmanat föreningen att ändra sina villkor så att alla som vill vara medlem i föreningen betalar för sitt medlemskap.
Verksamheten består även av samarbeten med bland annat skola och föreningar. Föregående års bidrag inkluderade ett
bidrag för det stora arrangemanget Block party som, av föreningen ej påverkbara anledningar, inte kunde genomföras
under 2019. Om föreningen arrangerar Block Party under 2020 förutsätter förvaltningen att föreningen har möjlighet
att genomföra arrangemanget utan ytterligare bidrag från Föreningsbyrån. Bidragsnivån har justerats inför år 2020 med
hänsyn till detta.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun. Föreningen arbetar för att upprätthålla
50/50 kvinnor och män på, bakom och brevid scenen vilket också bidrar till jämställdheten i kommunen. Utöver det
årliga verksamhetsbidraget står förvaltningen även för 780 000 kr av lokalkostnaden för Pipeline.

Föreningen beviljas bidrag för sin inkluderande och samhällsviktiga verksamhet samt arrangemanget Pridefestivalen.
Verksamheten består bland annat av påverkansarbete, utbildningar, föreläsningar och sociala mötesplatser.
250 000 kr

500 000 kr

220 000 kr

500 000 kr

225 000 kr

Föreningens verksamhet bidrar till aktiviteter för stärkt integration, jämställdhet, jämlikhet, verkar socialt utjämnande
och är ett särskilt stöd för många personer i socialt utsatta miljöer.

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet där de verkar för att bryta ensamhet, isolering och utanförskap
och bidra till en social samvaro som ökar människors delaktighet i samhällslivet. Föreningens målgrupp är personer med
psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
550 000 kr

839 000 kr

450 000 kr

724 630 kr

450 000 kr

Föreningens verksamhet bidrar till att sociala skillnader i levnadsvillkoren utjämnas och är ett stort stöd för personer i
socialt utsatta miljöer.

2019-00802

2019-00721

2019-00805

Scen Sundsvall

823 medl.
3 pojkar
3 flickor
274 män
543 kvinnor

SeniorMagasinet

91 medl.
16 män
75 kvinnor

SKB Sundsvall

25 medl.
10 pojkar
15 flickor

550 000 kr

650 000 kr

470 000 kr

600 000 kr

470 000 kr

Föreningen arbetar för att arrangera scenkonst med kvalitet, bredd och spets. De har tagit speciell hänsyn till
målgrupper som kan ha svårare att ta del av kulturutbudet som minoritetsspråk, synskadade, hörselskadade samt
andra funktionsnedsättningar.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet vilket bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.
Seniormagasinet är en ideell förening som verkar för att människor ska få nya sociala kontakter. SeniorMagasinet
arrangerar flera arrangemang med musikaliska inslag och föreläsningstillfällen under året. Föreningsbyrån har
uppmanat föreningen att göra en del förändringar i den organisatoriska strukturen och följa sina stadgar för att
fortsättningsvis kunna söka kommunalt bidrag.

14 000 kr

14 000 kr

14 000 kr

14 000 kr

14 000 kr

Föreningens verksamhet bidrar till en meningsfull fritid för äldre och är en viktig mötesplats. Föreningen driver också en
betydande verksamhet med många arrangemang för lite medel.

Föreningen bedriver Back 2 basics-verksamhet i Skönsberg 2,5 timme varje måndag till torsdag under skolterminerna.
Det är ungeför 40-60 barn som deltar i aktiviteterna varje gång.
Sökte ej

546 482 kr

400 000 kr

450 000 kr

400 000 kr

Föreningens verksamhet främjar barn och ungas utveckling samt minskar social utsatthet. Föreningen beviljas bidrag för
Back 2 basics-verksamheten.
Föreningen beviljas bidrag för sina öppna evenemang under året som exempelvis allsång, barn- och familjedag,
konserter och spelmansstämma.

2019-00786

Stöde Hembygdsförening

Ca 170 medl.

90 000 kr

328 000 kr

80 000 kr

239 000 kr

80 000 kr

Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud på landsbygden. Föreningen har under 2019 även beviljats 47
100 kr i driftbidrag till samlingslokal.
Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. StödeKult är en kulturarrangörsförening i Stöde. Föreningen beviljas
verksamhetsbidrag för att arrangera Stöde Musikvecka samt andra olika kulturarrangemang.

2019-00798

Ca 60 medl.

2019-00779

Sundsvalls Asylkommitté

84 medl.
2 pojkar
3 flickor
28 män
51 kvinnor

70 000 kr

235 700 kr

70 000 kr

285 700 kr

90 000 kr

2019-00777

Sundsvalls Blåsorkester

40 medl.
5 pojkar
3 flickor
20 män
12 kvinnor

25 000 kr

65 000 kr

25 000 kr

75 000 kr

25 000 kr

942 medl.
58 yngre än 7 år
24 pojkar
685 flickor
70 män
105 kvinnor

999 000 kr

2019-00804

Sundsvalls
Damfotbollsförening SDFF

Sökte ej

230 000 kr

80 000 kr

100 000 kr

80 000 kr

StödeKult

Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud på landsbygden.

Sundsvalls Asylkommitté beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Föreningen tar ett stort socialt ansvar och har en
viktig stödjande funktion funktion för främst asylsökande. De har varje vecka ett rådgivningscafé, anordnar Martin
Luther King-dagen och föreläsningar. Föreningen driver allt arbete helt ideelt.

991 269 kr

900 000 kr

995 282 kr

900 000 kr

Föreningens verksamhet bidrar till ökad integration, jämlikhet social utjämning och är särskilt viktig för människor
socialt utsatta miljöer. Föreningen gör en stor samhällsnytta helt på ideell basis och för relativt lite medel.

Föreningen beviljas bidrag för sin musikverksamhet. Föreningen kommer bland annat genomföra 6 konserter under
2020. Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv samt till ett ökat kulturutbud i Sundsvalls kommun.

SDFF Plus har inte medlemskap specifikt för Plusverksamheten, men ca 200 barn och unga brukar delta. SDFF Plus
beviljas bidrag för sin sociala idrottsverksamhet i Bredsand och Nacksta samt fotbollsskola inom ramen för SDFF Plus
verksamheten. Förutom träning på de specifika områdena så hämtar föreningen upp tjejer i andra områden som vill
vara med. Verksamheten bedrivs 4 dagar i veckan i Bredsand, 5 dagar i veckan i Nacksta, oftare under sommaren samt
fotbollsskola under sommaren. Verksamheten har bedrivits under lång tid och har blivit uppmärksammat i hela Sverige
för sitt långsiktiga och lyckade arbete.
Verksamheten gör en stor samhällsinsats och bidrar till socialt utjämnande, jämställdhet, jämlikhet, integration och är
särskilt viktig för barn i socialt utsatta miljöer.

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet som består av kursverksamhet och utställningar.
2019-00772

Sundsvalls
Kollektivverkstad

101 medl.
15 män
86 kvinnor

40 000 kr

101 500 kr

40 000 kr

88 200 kr

40 000 kr

Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

2019-00774

Sundsvalls Konstförening

252 medl.
80 män
172 kvinnor

60 000 kr

86 000 kr

55 000 kr

98 780 kr

55 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för sin konstverksamhet. Verksamheten består av ca 8-9 konstutställningar per år.
Verksamheten bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv samt till ett tillgängligare och bredare kulturutbud i Sundsvalls
kommun.

2019-00755

Sundsvalls
Orkesterförening

111 medl.
10 pojkar
7 flickor
45 män
48 kvinnor

225 000 kr

300 000 kr

150 000 kr

300 000 kr

150 000 kr

Föreningen är en orkesterförening för amatörmusiker. De planerar att genomföra tre konserter under 2020 i samarbete
med Sundsvalls Kulturskola. Föreningen bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv. Föreningen har en liten andel egen
finansiering vilket de bör se över till nästa år.

2019-00785

Sundsvalls stadscirkus

77 medl.
21 yngre än 7 år
7 pojkar
25 flickor
14 män
10 kvinnor

130 000 kr

263 476 kr

100 000 kr

361 500 kr

140 000 kr

2019-00797

Sundsvalls Stadsrevy

12 medl.
2 pojkar
3 flickor
3 män
5 kvinnor

Sökte ej

255 000 kr

Avslag

220 000 kr

Avslag

Ca 200 medl.

Sökte ej

2019-00728

Svartviks kulturarv

Föreningen beviljas bidrag för sin cirkusverksamhet för barn, unga och vuxna.
Verksamheten bidrar till ett ökat kultur-, fritids- och idrottsutbud samt en inspirerande och aktiv fritid för många barn,
unga och vuxna i Sundsvalls kommun. Föreningen tillhör Gymnastikförbundet och brukar vanligtvis ansöka om LOK-stöd
och kommunalt aktivitetsbidrag. Godkända kostnader i ansökan är kostnader för lokalen samt enstaka tillfällen med
gästlärare för utbildning. Föreningsbyrån har i dialog med föreningen kommit överens om att föreningen
fortsättningsvis ansöker om hyres- och aktivitetsbidrag. Föreningen söker hyresbidrag från år 2021.

Föreningen producerar egna revyer och sätter upp föreställningar. Verksamhetsbidrag kan ges till kulturverksamhet.
Verksamhetsbidrag beviljas dock normalt bara till föreningar som har Föreningsbyrån har kunnat följa under längre tid.
Föreningen behöver därför först söka andra bidrag för sin verksamhet, så att Föreningsbyrån får möjligheten att
utvärdera hur föreningen använder och redovisar bidragen.
Föreningen har möjlighet att söka bidrag för föreställningar genom arrangemangsbidraget.
Föreningen beviljas främst bidrag för sitt årliga evenemang "Svartviksdagarna", ett arrangemang under två dagar för
alla åldrar. Alla aktiviteter för barnen är kostnadsfria, vilket gör att det går att delta på lika villkor, oavsett sociala
skillnader i levnadsvillkoren.

70 000 kr

60 000 kr

80 000 kr

60 000 kr

Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun samt att arrangemanget
Svartviksdagarna är ett viktigt arrangemang för orten och landsbygden samt bidrar till social utjämning för barn i socialt
utsatta miljöer.
Föreningen anordnar en årlig litteraturfestival med fokus på deckare. I samband med festivalen arrangeras
författarträffar på kommunens skolor och de har inrättat en skrivartävling, Lilla Sherlock-priset, för elever på
högstadiet.

2019-00792

Svenska Deckarfestivalen i
Sundsvall

67 medl.
17 män
50 kvinnor

200 000 kr

300 000 kr

195 000 kr

350 000 kr

200 000 kr

Föreningen bidrar med att stärka Sundsvalls varumärke och utveckla besöksnäringen. De hjälper också till med att bidra
till skolans måluppfyllelse genom satsningen på författarträffar på skolorna. Förvaltningen bedömer att verksamheten
har låg andel annan finansiering och rekommenderar föreningen att se över finansieringen.
Särskilda villkor för bidraget: bidrag beviljas inte för studiebesök till andra festivaler.

2019-00815

Sällskapet Ostkustbanans
vänner

113 medl.
3 pojkar
4 flickor
83 män
23 kvinnor

Föreningen bevarar och renoverar järnvägsfordon. De anordnar också visningar av fordonen samt ger besökare mölighet
att hyra dressin och åka längs sträckan Svartvik-Vapelnäs.
40 000 kr

36 000 kr

15 000 kr

17 000 kr

15 000 kr

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till bevarande av vår historia och möjlighet till aktiviteter vid besök i
Svartvik.
Tjejjouren Skogsrå beviljas bidrag för sin ideella stödverksamhet för tjejer och icke-binära via chat, telefon och andra
sociala medier. Förutom stödverksamheten så arrangerar föreningen det årliga arrangemanget Girlpowerfestivalen på
Flickdagen 11 oktober varje år, de arrangerar föreläsningar på tex internationella kvinnodagen, dagen för avskaffande
av våld mot kvinnor och andra tillfällen samt andra utåtriktade aktiviteter som föreläsningar på till exempel skolor och
fritidsgårdar.

2019-00789

Tjejjouren Skogsrå

41 medl.
17 flickor
1 man
23 kvinnor

Sökte ej

1 293 688 kr

300 000 kr

1 429 500 kr

300 000 kr

2019-00819

Tuna Hembygdsförening

1 158 medl.
2 flickor
586 män
570 kvinnor

Sökte ej

20 240 kr

20 000 kr

63 400 kr

25 000 kr

Bidrag till verksamheten ligger i linje med Sundsvalls kommuns jämställdhetspolicy. Kommunen ska sträva efter
likafördelning av resurser till kvinnor och män. Föreningen bidrar också till jämlikhet, integration och är särskilt viktigt
för barn och unga i socialt utsatta miljöer.

Föreningen anordnar midsommarfirande, musikcafékvällar och spelmansstämma under sommaren. De håller även
hembygdsområdet öppet för allmänheten under sommarhalvåret.
Föreningen bidrar till ge fler invånare möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter utanför centrala Sundsvall.
Föreningen har 2019 också beviljats 35 900 kr i driftsbidrag till samlingslokal.

Föreningen organiserar nattvandringar runtomkring Sundsvall, vid Selånger marknad samt Sensommarfestivalen. De
vänder sig dels till föräldrar med barn i årskurs 7-9 samt till föreningar. Föreningarna får 3 000 kr för att vara med en
kväll.
2019-00769

2019-00807

Vuxna på Stan Sundsvall

Vänskapsmöten

52 medl.

38 medl.
8 män
30 kvinnor

60 000 kr

70 000 kr

60 000 kr

70 000 kr

60 000 kr

Föreningen hjälper till att öka tryggheten för ungdomar som är ute på helgerna. Förvaltningen ser det också som
positivit att föreningar har en möjlighet att tjäna pengar genom att ställa upp och nattvandra.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Verksamheten handlar främst om att genom dagverksamhet
stödja medlemmar till en social gemenskap för de personer som står utanför arbetsliv eller studier på grund av
exempelvis funktionsnedsätttning. Verksamheten bidrar till social utjämning och är ett stöd för personer i socialt utsatt
miljöer.

200 000 kr

456 300 kr

100 000 kr

469 300 kr

100 000 kr

Utöver det årliga verksamhetsbidraget får föreningen ytterligare stöd av kultur- och fritidsnämnden. Vänskapsmöten får
kostnadsfritt använda arbetsyta i lokalerna "Skeppet". Detta kan jämföras med hyresbidraget som i normalfallet ger
täckning för 40 procent av en förenings lokalkostnader.
Föreningen håller på med handarbete i form av vävning. De anordnar ett öppet hus varje år för att locka nya
medlemmar.

2019-00773

Vävstugan i Sundsvall

40 medl.
40 kvinnor

8 000 kr

Sökte ej

Sökte ej

11 600 kr

12 000 kr

2019-00818

Ållateatern Sweden

61 medl.
32 män
29 kvinnor

320 000 kr

640 400 kr

200 000 kr

683 000 kr

200 000 kr

15 930 409 kr

7 852 000 kr

Den enda kostnaden som föreningen kan beviljas bidrag för är hyra. Eftersom föreningen missade att söka
verksamhetsbidrag förra året beviljas de en lite högre summa i år istället för att söka hyresbidrag i februari 2020 för
hyreskostnader 2019. Från och med 2021 kommer föreningen att enbart söka hyresbidrag. Om föreningen vill anordna
arrangemang som vänder sig till allmänheten kan de söka arrangemangsbidrag.
Föreningen beviljas bidrag för sin sociala kulturverksamhet. Verksamheten består av skapande teater- och
kulturverksamhet. Föreningen bidrar till en aktiv, meningsfull och kreativ fritid för många av kommunens invånare men
främst för personer med funktionsnedsättningar.

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

§4

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29
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Utvecklingsbidrag - KRIS Sundsvall

(KFN-2019-00856-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja föreningen KRIS Sundsvall 300 000 kr i
utvecklingsbidrag för år 2020.

att

bidraget får användas för kostnader som uppkommer i
föreningen mellan 1 januari 2020 och 31 december 2020.

att

bidraget får användas till alla kostnader i föreningens
verksamhet som angetts i ansökan om bidrag.

att

bidraget får användas till andra kostnader som inte framgår av
ansökan, om de godkänns skriftligen av Föreningsbyrån.

att

hela bidraget ska återbetalas om KRIS Sundsvall inte följer
upprättad återbetalningsplan med Arbetsförmedlingen under år
2020.

att

bidraget betalas ut i tre omgångar:
- 50 % av bidraget efter nämndens beslut i januari 2020
- 25 % av bidraget efter godkänd skriftlig delredovisning av
bidraget
- 25 % av bidraget efter godkänd skriftlig slutredovisning av
bidraget.

att

föreningen ska boka två uppföljningsmöten med
Föreningsbyrån, utöver att lämna in ordinarie skriftlig
redovisning för utvecklingsbidrag.

att

handläggare vid Föreningsbyrån meddelar föreningen närmare
villkor för uppföljningen.

Ärendet
Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) Sundsvall
söker verksamhetsbidrag med 484 336 kr för föreningens löpande
verksamhet år 2020. Förvaltningen har handlagt ansökan som ett
utvecklingsbidrag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29
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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 2020-01-15 - § 4
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00856-1 - Utvecklingsbidrag KRIS Sundsvall
• Bilaga Ansökan om verksamhetsbidrag - KRIS Sundsvall
• Bilaga Verksamhetsplan
• Bilaga Komplettering ansökan
• Bilaga Föreningsdokument - KRIS Sundsvall
• Bilaga Undertecknad revisionsrapport för 2018, KFN-201900781
• Bilaga extra årsstämma 2019
Uppföljning av beslut
Föreningsbyrån rekommenderar två extra uppföljningsmöten, vid
sidan om den ordinarie rapporteringen av utvecklingsbidrag.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

§5

Sammanträdesdatum

Sida
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Utvecklingsbidrag – Bredsands Folkets Hus

(KFN-2019-00857-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja Bredsands Folkets Hus Förening 200 000 kr i
utvecklingsbidrag för år 2020.

att

bidraget får användas för kostnader som uppstår i
verksamheten mellan 1 januari 2020 och 31 december 2020.

att

50 000 kr av bidraget får användas till kostnader för
lovaktiviteter och andra arrangemang.

att

150 000 kr av bidraget får användas till kostnader för:
•
•
•
•

Fler arrangemang
Marknadsföring
Lokal
Lön till processledare

Bidraget kan användas till andra kostnader om handläggare vid
Föreningsbyrån lämnar skriftligt godkännande.
att

handläggare vid Föreningsbyrån meddelar föreningen närmare
villkor för uppföljningen.

Ärendet
Bredsands Folkets Hus Förening ansöker om 300 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2020. Ansökan har handlagts som ett
utvecklingsbidrag.
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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

12

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-01-15 - § 5
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00857-1 - Utvecklingsbidrag –
Bredsands Folkets Hus
• Bilaga Kompletterad ansökan
• Bilaga Protokollsutdrag
• Bilaga Protokollsutdrag
• Bilaga Uppföljning av aktiviteter första halvåret 2019 samt
planering för aktiviteter andra halvåret 2019
Uppföljning av beslut
Utvecklingsbidrag betalas ut med 80 procent efter nämndens beslut
och resterande 20 procent efter godkänd slutredovisning.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

§6

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29
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Utvecklingsbidrag - Verdandi Sundsvall

(KFN-2019-00825-13)

Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja föreningen Verdandi Sundsvall utvecklingsbidrag med
150 000 kr.

att

bidraget får användas för kostnader mellan 1 januari 2020 och
31 december 2020.

att

bidraget får användas till följande kostnader:
- lön- och personalkostnader
- förbrukningsinventarier till lokalen
- material till studiecirklar
- transportkostnader som bensin och busskort
- marknadsföring
- andra kostnader som godkänns skriftligen av Föreningsbyrån.

att

bidraget betalas ut i två omgångar:
- 50 % av bidraget efter nämndens beslut i januari 2020
- 50 % av bidraget efter skriftlig delredovisning av bidraget.

att

bidraget ska återbetalas om Verdandi Sundsvall inte deltar i
planerad utbildning för ordförande, kassör och revisor via ABF.

att

bidraget ska återbetalas om Verdandi Sundsvall inte följer
upprättad avbetalningsplan med Arbetsförmedlingen.

att

föreningen ska boka ett uppföljningsmöte med Föreningsbyrån,
utöver att lämna in ordinarie skriftlig redovisning för
utvecklingsbidrag.

att

handläggare vid Föreningsbyrån meddelar föreningen närmare
villkor för uppföljningen.

Ärendet
Föreningen Verdandi Sundsvall söker verksamhetsbidrag med 2
mnkr för föreningens löpande verksamhet år 2020. Förvaltningen har
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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handlagt ansökan som ett utvecklingsbidrag.
Beslutsunderlag
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 2020-01-15 - § 6
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00825-13 - Utvecklingsbidrag Verdandi Sundsvall
• Bilaga Ansökan om verksamhetsbidrag – Verdandi Sundsvall
• Bilaga Föreningsdokument – Verdandi Sundsvall
Uppföljning av beslut
Föreningen ska utöver ordinarie redovisning även boka in ett möte
med Föreningsbyrån, för att förvaltningen ska ha bättre insyn i hur
verksamheten fortlöper under 2020.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

§7

Sammanträdesdatum
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Medfinansiering av arrangörslyftet 2020

(KFN-2020-00036-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja 99 000 kronor som medfinansiering till
Arrangörslyftet 2020, samt

att

bidraget finansieras med medel från förvaltningens anslag till
föreningsbidrag.

Ärendet
Arrangörslyftet är ett bidrag ideella arrangörer kan söka för
kulturevenemang. Bidraget startade 2010 som en del av ett EUprojekt och har därefter finansierats av Landstinget Västernorrland 1,
Riksteatern Västernorrland och länets kommuner. I årets förfrågan
om medfinansiering från Region Västernorrland föreslås en
uppräkning av medfinansieringen med 10 %. Detta gör att
medfinansieringen från Sundsvalls kommun beräknas till 99 000
kronor för 2020.
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-2020-00036-2 - Medfinansiering av
arrangörslyftet 2020
• Bilaga Förfrågan om uppräkning av kommunalt anslag till
Arrangörslyftet
Uppföljning av beslut
Uppföljning lämnas från Riksteatern Västernorrland till förvaltningen
och till övriga kommuner som finansierar bidraget. Förvaltningen
1

Justerandes signatur

Sedan 2017-01-01 Region Västernorrland

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
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lämnar information till kultur- och fritidsnämnden i anslutning till
årsredovisningen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 8 Informationshanteringsplan för kultur- och
fritidsnämnden
(KFN-2019-00741-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

fastställa ny informationshanteringsplan för kultur- och
fritidsnämnden enligt bifogat förslag,

att

fastställa delegerad beslutanderätt för
informationshanteringsplanen enligt förslag i tjänsteskrivelse
2019-11-12,

att

fastställd informationshanteringsplan börjar gälla fr.o.m.
2020-01-01 och att dokumentplan beslutad 2006-12-20, §141
parallellt upphävs

Ärendet
Nu gällande dokumenthanteringsplan 2 för kultur- och fritidsnämnden
är i behov av revidering enligt fastställd kommungemensam standard,
varför ett förslag till ny informationshanteringsplan har tagits fram.
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 2020-01-15 - § 8
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00741-1 Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden
• Bilaga Informationshanteringsplan KoF

2

Justerandes signatur

Tidigare benämning på informationshanteringsplan

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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Uppföljning av beslut
En verksamhetsbaserad informationshanteringsplan minskar behovet
av revideringar, men regelbunden uppdatering är ändå nödvändig.
Uppföljning sker årligen i form av granskning om
informationshanteringsplanen behöver revideras.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 9 Intern kontrollplan 2020 för kultur- och
fritidsnämnden - samlingsärende
(KFN-2019-00871-1)

Beslut
Nämnden beslutar
att

fastställa intern kontrollplan 2020 i enlighet med
arbetsutskottets förslag

Ärendet
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunen har en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Kontrollen ska se
till att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Ärendet
beslutas av nämnd och rapporteras därefter till
kommunstyrelsekontoret för uppföljning i kommunstyrelsen.
Förvaltningen har analyserat och prioriterat kontrollpunkter som bör
ingå i kommande års granskning.
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 2020-01-15 - § 9
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00871-1 - Internkontroll 2020
kultur- och fritidsnämnden – samlingsärende, reviderad 2020-0117 enligt Arbetsutskottets beslut 2020-01-15
• Bilaga Bruttolista och Intern kontrollplan 2020
Uppföljning av beslut
Intern kontrollplan för 2020 kommer att följas upp i samband med
delårsrapportering till kultur- och fritidsnämnden. Årsrapporten
lämnas till nämnden och kommunstyrelsen i december 2020.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 10 Årsrapport 2019 för kultur- och
fritidsnämnden
(KFN-2019-00096-22)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna årsrapport 2019, inlämnad till
Kommunstyrelsekontoret

att

hos kommunfullmäktige begära att få överföra driftsresultat
7 548 tkr till eget kapital i resultatöverföringen 2020

att

hos kommunfullmäktige begära att få överföra
investeringsöverskott på 31 320 tkr, för ej ännu påbörjade
samt pågående ej avslutade investeringsprojekt, överförs till
2020

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar årsrapport till kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
kommunfullmäktiges övergripande mål brutit ner dessa i
inriktningsmål för förvaltningen. Förvaltningen har utifrån
inriktningsmålen i verksamhetsplanen tagit fram aktiviteter som bär
mot målen. Aktiviteterna har till största del kunnat genomföras under
året och förvaltningen bedömer att resultaten av utförda aktiviteter
svarar väl mot inriktningsmålen nämnden satt upp.
Nämndens ekonomiska driftsresultat visar ett överskott mot budget
på
7 548 tkr. Året har präglats av en generell återhållsamhet som
genererat minskade kostnader i enlighet med nämndens beslut (KFN2019-00096-14) den 19/6 och ökade intäkter genom ökat antal
besökare mot förväntat på nya simhallen (Himlabadet). Verksamheter
inom kultur- och fritidsförvaltningen redovisar både över- och
underskott mot budget med godtagbar variation i förhållande till
verksamhetens förutsägbarhet.
Utförda investeringsprojekt visar överskott mot budget med 31 320
tkr i förhållande till årets investeringsbudget inklusive tidigare års
överförda oförbrukade investeringsmedel. Förvaltningen har under
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
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2019 enligt plan lämnat månads- och delårsrapporter om
verksamhetens mål och resurser till kultur- och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-22 - Årsrapport kultur- och
fritidsnämnden 2019
• Bilaga Årsrapport 2019 för Kultur- och fritidsnämnden
• Bilaga Bilaga 3 - Årsrapport intern kontrollplan 2019 inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
• Bilaga Bilaga 4 - Årsrapport åtgärder restriktivitet KFN 2019
• Bilaga Bilaga 5 - Årsrapport kommunala uppdragsföretag KFN
2019
• Bilaga Bilaga 6 - Inkomna synpunkter KFN 2019
• Bilaga Bilaga 7 - Verksamhetsplan till årsrapport KFN 2019
• Gunnar Kallin och Jonas Walker föredrar ärendet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

22

§ 11 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2020-01-29
(KFN-2020-00003-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-01-21 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-2020-00003-1 - Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2020-01-29
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
2020-01-29
____

Justerandes signatur
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§ 12 Övriga frågor
João Pinheiro (S) frågar om hur den snöfattiga vintern påverkar
nämndens verksamhet och vilka anpassningar som har gjorts som
följd?
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att förvaltningen
anpassar verksamheten utifrån förutsättningarna. Vissa verksamheter
går inte att ha igång och förvaltningen arbetar då med service och
reparationer etc.
Per Lindstrand (M) frågar om förvaltningen fått ytterligare
återkoppling från Friluftsfrämjandet Region Mitt sedan nämndens
beslut i oktober?
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att förvaltningen
blivit meddelad att verksamheten startat upp, men att det först är i
mars som projektet ska lämna nästa skriftliga rapport och
förvaltningen vet något mer.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-01-21
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2020-01-29
Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef
-

Beslut – lön vi tillfälligt förändrad arbetssituation. Tillfälligt
lönetillägg för uppdrag som tf arbetsledandechef för receptionen på
Himlabadet. 2019-09-01-2020-02-29.
Beslut – lön vid tillfälligt förändrad arbetssituation. Förlängning av
lönetillägg för uppdrag som handledare och schemaläggare. 2020-0101-2020-08-31.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2019-11-29 – 2020-05-30.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-31 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2019-12-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.

2020-01-21

-

Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-05-31.
Nr 2633 Externa hyresavtal, avser Sporthallen, konsert W.A.S.P.
Triffid and danger concerts AB. Avtalstid 2020-09-26 – 2020-09-27.
Nr 2634 Interna hyresavtal, avser 11311.A.L01-02-2. Drakfastigheter.
Avtalstid 2020-01-01 – 2022-12-31.
Nr 2636 Övriga avtal, avser anställdas rätt att nyttja
friskvårdsanläggningar. Koncernstaben. Avtalstid 2020-01-01 – 202012-31.
Nr 2637 Externa hyresavtal, avser Nordichallen Gärdehov. Barn- och
utbildningsförvaltningen. Avtalstid 2020-03-17 – 2020-03-19.
Nr 2638 Övriga avtal, avser avsiktsförklaring om uppdragsavtal nya
racketcentret. Sundsvalls Tennisklubb. Avtalstid 2020-01-09 – 202112-31.
Nr 2641 Externa hyresavtal, avser hyra av Nordichallen och
Gärdehov. Ung företagsamhet Västernorrland. Avtalstid 2020-03-17 –
2020-03-19.

4. Ungdomsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %,
Centrumvillan. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2020-01-01 –
2020-05-31.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %,
Centrumvillan. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-01-01.

5. Sundsvalls museum
-

2 (5)

Anställnings- och lönebeslut. Intendent, 100 %, Sundsvalls museum.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-01-01.
Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, intermittent,
Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning 2019-11-01 – 201912-31.
Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna.
Tidsbegränsad anställning, 2020-01-27 – 2020-04-17.
Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna.
Tidsbegränsad anställning, 2020-01-08 – 2020-03-06.
Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, intermittent,
Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 202012-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.

2020-01-21

-
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Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, intermittent,
Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 202012-31.
Anställnings- och lönebeslut. Publikvärd, intermittent, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-31.

6. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Stadsbiblioteket.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-01-01.

7. Kultur- och fritidskontoret
-

Anställnings- och lönebeslut. Lokalstrateg, 100 %, Kultur- och
fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-01-01.

8. Föreningsbyrån
-

-

Bredsands Folkets husförening beviljas ett arrangemangsbidrag
om 3 000 kronor. (KFN-2019-00676)
Medelpads Dövas Förening beviljas ett verksamhetsbidrag till
patient- och funktionshindersföreningar om 52 500 kronor.
Ansökan kom in sent därför hanteras den separat. (KFN-2019–00485)
FUB Sundsvall-Timrå beviljas ett verksamhetsbidrag till patientoch funktionshindersföreningar om 21 000 kronor. Ansökan kom
in sent därför hanteras den separat. (KFN-2019–00486)
HIF Kämparna beviljas ett verksamhetsbidrag till patient- och
funktionshindersföreningar om 30 000 kronor. Ansökan kom in
sent därför hanteras den separat. (KFN-2019–00735)

2020-01-21

-

Stockviks Skidförening beviljas ett anläggningsbidrag om 53 000
kronor. Ansökan kom in sent därför hanteras den separat. (KFN2019–00824)
Medelpads Dövas Förening beviljas ett investeringsbidrag om 80
000 kronor. Revidering av tidigare beviljat investeringsbidrag
(KFN-2018–00454)
Sundsvalls AIK beviljas ett aktivitetsbidrag om 14 275 kronor.
Ansökan kom in sent därför hanteras den separat. (KFN-2019–00747)
Sundsvalls Fotbollsförening beviljas ett aktivitetsbidrag om
45 400 kronor. Ansökan kom in sent därför hanteras den separat.
(KFN-2019–00763)
Stockviks Skidförening beviljas ett aktivitetsbidrag om 3 861
kronor. Ansökan kom in sent därför hanteras den separat (KFN2019–00823)
Sund Idrottsförenings ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
(KFN-2019–00851)
Sund Idrottsförenings ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
(KFN-2019–00852)
PRO Matfors-Tuna beviljas extra verksamhetsbidrag till
pensionärsförening för 2020 om 5 000 kronor. Detta är ett
tilläggsbeslut till det årliga verksamhetsbidraget till
pensionärsföreningar. (KFN-2019-00430)

9. Lotteritillstånd
-

IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl.
kap 6 § 9 spellagen för perioden 2020-01-01 – 2020-04-30.(KFN-2019-

-

Västernorrlands älghundklubb beviljas ett tillstånd för
lotteriverksamhet enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2020-01-01 –
2020-12-31.(KFN-2019-00869)

00846)

Övriga anmälningsärenden
10. Arbetsutskottet
-

Protokoll, 2020-01-15.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott
-

4 (5)

Inget protokoll att anmäla.

2020-01-21
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12. Svar på internremisser
-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-12-12, samråd
gällande detaljplan för förtätning i Sundsbruk, Västland 26:39.
(KFN-2019-00847)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-13,
förhandsbesked, nybyggnad av bilsäljarhall och rekondhall,
Lillhärmsta 1:15. (KFN-2020-00012)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-14,
rivningslov, rivning av byggnader, Vesta 3. (KFN-2020-00013)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-14 –
förhandsbesked nybyggnad fyra enbostadshus, Norrmalm 1:15.
(KFN-2020-00015).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-17 –
nybyggnad av enbostadshus, samt anmälan om eldstad/rökkanal,
Klingsta 10:1 (KFN-2020-00047).
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-01-14 – tidig
dialog inför beslut om planbesked gällande Medborgaren 2. (KFN2019-00875).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

-

-

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskotts beslut 2019-1217 § 102 ”Utdelning av avkastning 2019 ur kommunstyrelsens
donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål”.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 § 247 ”Antagande av
OPF-KL 18/Sundsvall samt tillämpningsanvisningar för OPF-KL
18/Sundsvall och PBF”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-12-10 § 37
”Direktiv och ramar löneöversyn 2020”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-12-10 § 35
”Lönekartläggning 2019”.

14. Övrigt
-

Inga övriga ärenden att anmäla.

