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Protokollet omfattar §§ 67-81

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Josefin Eurenius
Justerare
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Justering

Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll.
Ersättare är Robin Håkansson.

_ _ _ _ 
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§ 67 Dagordning

Nämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

_ _ _ _
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§ 68 Information

Ordförande Niklas Evaldsson informerar om:

Inbjudan till Ungdomsfesten 31/8.

Friluftsstrateg Anders Erlandsson informerar om:

Tillstånd för vattenuttaget till konstsnöanläggningen vid 
Sidsjön.

Idrotts- och fritidschef Lars-Erik Återgård informerar om:

Sammanfattning SM-veckan 2019.

Lokalstrateg Ulrika Burvall informerar om:

Avstämning av förstudie ridanläggning.

Kultursekreterare Anna Molin informerar om:

Arbetet med att ta fram en områdesplan för Bredsand.

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker om:

Att biblioteket även i år får stödet Stärkta bibliotek som 
fördelas av Kulturrådet på regeringens uppdrag.

Säsongsöppningen av Malandsbadet.

_ _ _ _
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§ 69 Beslut om handlingsplan för kulturpolitisk 
strategi
(KFN-2017-00451-15)

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa förvaltningens förslag till aktiviteter där kultur- och 
fritidsförvaltningen är huvudansvarig

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för 
kulturpolitisk strategi

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 
att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för den 
kulturpolitiska strategin. I beslutet uppdras även till samtliga 
nämnder och bolag att bidra i arbetet med, och i genomförandet av, 
den kulturpolitiska strategins handlingsplan. Arbetet har bedrivits av 
förvaltningen under 2018-2019 och förvaltningen lämnar här förslag 
till handlingsplan.

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 -
2019-06-05 - § 50
Tjänsteskrivelse - KFN-2017-00451-15 - Beslut om 
handlingsplan för kulturpolitisk strategi
Bilaga handlingsplan version20190514
Bilaga Protokollsutdrag
Bilaga KF protokoll 2017-09-25 § 180
Anna Molin föredrar ärendet.
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Uppföljning av beslut

Handlingsplanen revideras vid behov och aktiviteterna stäms av 
årligen.
_ _ _ _
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§ 70 Produktionsstöd till fria teatergrupper 2020
(KFN-2019-00235-6)

Beslut

Nämnden beslutar

att bevilja stöd om 235 000 SEK till Kulturföreningen ÄSCH! för 
produktionen Rasmus på luffen

att bevilja stöd om 325 000 SEK till Teater SOJA för Okända djur 
och magiska vatten

att bevilja stöd om 390 000 SEK till Cirkus Elvira för Cirkus Svea 
och rymlingen

att vid händelse av att produktionen inte kan genomföras ska hela 
eller delar av bidraget betalas tillbaka

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2019 utlyst produktionsstöd till 
fria teatergrupper. Teater ÄSCH!, Teater SOJA och Cirkus Elvira har 
lämnat in underlag där de söker för flera produktioner var. 
Sammantaget söker teatergrupperna till produktioner för en summa 
av 3 030 000 SEK. Sammanlagt finns 950 000 kr att fördela.

Teater ÄSCH! söker 380 000 SEK för föreställningen Rasmus på 
luffen och 450 000 SEK för föreställningen Ett drömspel.

Teater SOJA söker 500 000 SEK för föreställningen Okända djur och 
magiska vatten och 500 000 SEK för föreställningen På slak lina 
samt 236 556 SEK för Spelet om stenstan. 

Cirkus Elvira söker 600 000 SEK för föreställningen Cirkus Svea och 
rymlingen och 600 000 SEK för Sommarskoj 2020.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 51
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00235-6 - Produktionsstöd till fria 
teatergrupper 2020
Bilaga [360.860889]Ansökan Cirkus Elvira
Bilaga [360.861217]anso¨kan oka¨nda djur kommunen
Bilaga [360.861216]BUDGET STENSTAN 2021
Bilaga [360.861225]SAMMANFATTNING Teater SOJA 2019
Bilaga [360.861230]Behovsanalys verksamhet - Teater ÄSCH! 
docx
Bilaga [360.861218]Budget slak lina kommun

Uppföljning av beslut

Teater ÄSCH!, Teater SOJA och Cirkus Elvira lämnar protokoll från 
årsmöte, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse med 
ekonomisk redovisning till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre 
månader efter att projekten är slutförda. 
_ _ _ _
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§ 71 Framtagande av förslag på avtal för 
idrottslokal i Balderhovs idrotts- och rackethall
(KFN-2019-00114-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att innehållet i det hyresavtal Sundsvalls tennisklubb lämnat 
avseende funktioner och ytor godkänns av kultur- och 
fritidsnämnden för vidare handläggning och beslut i 
kommunfullmäktige.

att rekommendera kommunfullmäktige att godkänna lämnat 
förlag på kostnad samt inriktning på uppdragsavtal som 
Sundsvalls tennisklubb lämnat till kommunen.

att uppmärksamma kommunfullmäktige på att kultur- och 
fritidsnämnden nämndens budget behöver kompenseras 
motsvarande de kostnader som åtagandet innebär

Ärendet

Sundsvalls tennisklubb har lämnat ett erbjudande till Sundsvalls 

kommun att hyra lokaler i det racketcenter de planerar att bygga om 

de kan säkra framtida hyresgäster. De har även lämnat förslag på ett 

uppdragsavtal för service i anläggningen. Kommunfullmäktige 

fattade i februari 2019 beslut om att inleda förhandlingar med 

tennisklubben samt uppdrog till kultur- och fritidsnämnden att 

tillsammans med Drakfastigheter förhandla fram förslag till avtal för 

kommunfullmäktige att ta ställning till. 

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag.

Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning bifall till 
förvaltningens förslag och önskar komma med en 
protokollsanteckning. Ordförande godkänner protokollsanteckningen.
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Robin Håkansson (KD) ställer sig bakom Josefin Eurenius (M) 
protokollsanteckning.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltingens förslag.

Protokollsanteckning

Josefin Eurenius (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna betonar att avtalet måste innehålla en klar bestämmelse 

om uppsägning av det slutgiltiga avtalet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 53
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00114-2 - Framtagande av förslag 
på avtal för idrottslokal i Balderhovs idrotts- och rackethall,
reviderad 2019-06-10

Bilaga Protokollsutdrag
Bilaga PM - Förhandling med Sundsvalls tennisklubb
Bilaga Plan 1 reviderad 190412.pdf
Bilaga Plan 2 reviderad 190412.pdf
Bilaga Rumsbeskrivning Idrotts- och Rackethall på Baldershov 
2018-10-30 Sundsvalls Kommun.pdf
Bilaga Utkast Hyresavtal 2019-05-05.pdf
Bilaga Utkast Uppdragsavtal - 190505.pdf
Jonas Walker och Lars-Erik Återgård föredrar ärendet.

Uppföljning av beslut

Återrapportering sker till nämnden efter att fullmäktige fattat sitt 
beslut. 

_ _ _ _
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§ 72 Ny tidsplan för redovisning av uppdrag -
Elljusspåret i Skönsberg och Korsta
(KFN-2018-00422-6)

Beslut

Nämnden beslutar

att tidsplanen för ärendet ändras så att redovisning till 
nämnden sker senast vid nämndens sammanträde i
oktober

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för ett övertagande av Skönsbergs elljusspår. 
Redovisning av uppdraget skulle ske på nämndssammanträdet 2019-
06-19, men förvaltningen anser att ärendet bör redovisas senare, detta 
beror framför allt på att den ”Folkräknare” som ställts ut inte 
fungerat.

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 -
2019-06-05 - § 55
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00422-6 - Ny tidsplan för 
redovisning av uppdrag - Elljusspåret i Skönsberg och Korsta
Bilaga Protokollsutdrag

Uppföljning av beslut

Ärendet redovisas senast på nämnden i oktober
_ _ _ _
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§ 73 Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal 
för 2018
(KFN-2019-00029-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fördela driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler med totalt 
1 483 000 kronor till 49 föreningar enligt förvaltningens förslag 
i bilaga Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal – förslag 

till fördelning för 2018.

Ärendet

Det har kommit in 51 ansökningar, varav två från samma förening,
om driftbidrag till föreningsägd samlingslokal på sammanlagt 
2 962 766 kr. Bidraget förutsätter att ägaren till samlingslokalen 
upplåter lokalen för uthyrning. Förvaltningen föreslår att bidrag 
fördelas med 1 483 000 kronor till 49 föreningar. Täckningsgraden 
blir enligt förslag 55 procent av de redovisade och godkända 
kostnaderna.

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 -
2019-06-05 - § 48
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00029-1 - Driftbidrag till 
föreningsägd samlingslokal för 2018
Bilaga Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal- förslag till 
fördelning för 2018
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Uppföljning av beslut

Bidraget baseras på inskickade fakturor och andra kostnadsunderlag. 
Ingen vidare uppföljning behövs. 
_ _ _ _
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Förening, namn på lokal

Beviljat belopp 

2018

Sökt belopp 

2019

Godkända 

kostnader 

Förslag till 

bidrag 2020 Motivering till förslag till beslut

Ort, uthyrning, verksamhet som bedrivs i lokalen, intäkt 

från tillfällig uthyrning

Alnö Hembygdsförening, Alnö 

Hembygdsgård
60 700 kr 170 603 kr 126 078 kr 69 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Alnö. Släktforskning, dop, bröllop, bakning, utbildning, 

turistbesök, café, föreningsverksamhet, studier, 

föreläsningar med mera. Hyresintäkt 35000 kr.

Attmars Hembygdsförening, Attmars 

hembygdsgård
25 500 46 104 kr 46 104 25 400 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Matfors. Samlingslokal för medlemmar, uthyrning, café, 

arrangemang för allmänheten. Hyresintäkt 13 750 kr.

Bygdegårdsföreningen Böljan, Böljan 25 200 34 729 kr 34 729 19 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Föreningsmöten, gåbingo och 

festarrangemang. Hyresintäkt 10 000 kr.

Byggnadsföreningen TOR u.p.a., Tors 

lokal
21 300 kr 32 921 kr 32 921 kr 18 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Alnö. Samlingslokal för medlemmar, uthyrning, visningar. 

Hyresintäkt 11 750 kr.

Båtsmans Bygdeförening, Båtsman Ej sökt 10 354 kr 10 354 0 kr
Föreningens ansökan avslås då de ej inkommit med 

begärd komplettering inom utsatt tid. 

Stöde. Medlemsmöten, skolavslutning, bröllop, 

musikevent, hundutställning med mera. Ej angett 

hyresintäkt.

Böle Bygdegårds- och 

idrottsförening, Bölegården
35 100 kr 64 680 kr 62 050 34 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsvall/Sidsjö. Barn-och ungdomsverksamhet, 

möteslokal för föreningslivet i området, 

uthyrningsverksamhet, varlborgsmässofirande med mera. 

Hyresintäkt 69 750 kr.

Böloms bygdegårdsförening, Böloms 

Bygdegård
14 700 kr 34 111 kr 33 211 kr 18 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebookssida.

Matfors. Föreningsverksamhet, uthyrning, 

kulturarrangemang. Hyresintäkt 20 660 kr.

Böloms Kappels Intresseförening, 

Böloms Kapell
7 700 14 615 kr 14 615 8 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Matfors. Uthyrning, gudstjänst, barndop, barnkalas, 

föreningsmöten med mera. Hyresintäkt 1 300 kr.

Ede Byalag, Ede gamla skola 65 100 kr 185 200 kr 166 600 91 600 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde.  Uthyrning, samlingslokal, bagarstuga, vävstuga, 

auktioner, trivselbingo, barnfester med mera. Hyresintäkt 

18 850 kr. 
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Finska Föreningen i Sundsvall, 

Finskahuset
49 800 kr 112 000 kr 110 612 kr 60 800 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsvall/Skönsmon. Ideell verksamhet. Hyresintäkt 61 

526 kr.

Föreningen Klingstagården, 

Klingstagården
18 600 kr 51 566 kr 42 726 kr 23 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsvall/Klingsta. Uthyrning, möten, kalas, bröllop, dop.  

Ej angett hyresintäkter.

Gimåfors Bygdegårdsförening, 

Gimåfors Bygdegård
44 000 79 051 kr 74 551 41 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Torpshammar. Kursverksamhet, kulturverksamhet, 

allmänna sammankomster, tvättstuga och dusch. 

Hyresintäkt 1 700.

Harvs Bygdegårdsförening, Harvs 

Bygdegård
14 300 42 329 kr 40 059 22 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Matfors. Möten, festligheter, kulturarrangemang, 

matstafett, marknad, studiecirklar. Hyresintäkt 4 100 kr. 

Holms hembygdsförening, 

Hembygdsstugan i Anundgård, 

Storstensjöns fäbodar

35 500 kr 25 496 kr 25 496 kr 14 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Holm. Hembygdsstuga: styrmöten, olika sammankomster. 

I Fäbodarna: hembygdsdag, besök av grupper och 

enskilda. Ej angett hyresintäkt.

Hovid Byalag, Notstället 22 300 46 915 kr 46 915 25 800 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Norra Alnö. Evenemang som exempelvis dop, bröllop, 

middagar, kalas. Hyresintäkt 19 500.

Hullsjöns Bygdegårdsförening, 

Hullsjöns Bygdegård
15 000 kr 31 173 kr 31 173 kr 17 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde. Friskvård, gymnastik, yoga, bordtennis, fester, 

Gudstjänst, bröllop, skotercafé+Bagarstuga. Hyresintäkt 1 

340 kr.

Hällans Scoutkår, Hällan 32 839 kr 32 839 kr 18 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsvall. Scouting, uthyrning, IOGTs verksamhetsmöten, 

barnkalas, studiecirklar, årsmöten, anonyma narkomaner, 

anonyma spelmissbrukare med mera. Hyresintäkt 17 900 

kr.

Härelokalens Byggnadsförening, 

Häreborg
162 700 306 947 kr 269 580 148 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Indal. Kansli, fritidsgård, bibliotek, dans, teater, pizzeria. Ej 

angett hyresintäkt. 

Indals Hembygdsförening, Indals 

Hembygdsgård
25 300 kr 57 938 kr 50 818 kr 28 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Indal. Ej angett verksamhet. Hyresintäkt 8 200 kr.
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Järkvissle Folkets Husförening, 

Skansborg
16 600 38 249 kr 38 249 21 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Liden. Bysammankomster, möten, teater, fester, 

soppkvällar. Hyresintäkt 13 300 kr. 

Järkvissle Trollby 30 800 56 140 kr 56 140 30 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Liden. Café, försäljning, naturum, Rolf Lidberg-museum 

och möten. Ej angett hyresintäkt. 

Lf 158 Hälleberget av IOGT-NTO, 

Hällan
17 400 kr 4 730 kr 4 730 kr 2 600 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsval/Södermalm. Scouting, anonyma 

norkomaner/spelmissbrukare, IOGTs verksamhetsmöten, 

barnkalas, studiecirklar med mera. Hyresintäkt 1 700 kr.

Lidens Hembygdsförening, 

Vättabergets Hembygdsgård
15 600 29 190 kr 28 190 15 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida.

Liden. Servering, försäljning, utställningar, undervisning, 

möten, gudstjänster och andra arrangemang. Hyresintäkt 

300 kr. 

Lillströms Intresseförening, 

Lillströms fd skola
40 000 kr 57 440 kr 57 400 31 600 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida.

Stöde. Fester, gudstjänster, möten, samlingsplats för 

medlemmar och allmänheten. Hyresintäkt 4 000 kr. 

Långlidens Byggnadsförening, 

Långlidens gamla skola
26 300 kr 55 979 kr 55 979 30 800 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Bispgården/Järkvissle. Kurser, möten, festligheter, 

studieverksamhet med mera. Hyresintäkt 2 500 kr.

Långskogsbygdens Intresseförening, 

Gunnars stuga
5 000 10 340 kr 10 340 5 700 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida.

Matfors. Kursverksamhet, festligheter, möteslokal. Ej 

angett hyresintäkt. 

Majbygdens Intresseförening, 

Majskansen
20 600 34 411 kr 34 411 18 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Medlemsaktiviteter, uthyrningar, 

medlemsmöten med mera. Hyresintäkt 15 500 kr.

Matfors Scoutkår, Scoutstugan i 

Matfors
14 200 32 561 kr 32 561 17 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Matfors.Scoutverksamhet, barn- och 

ungdomsverksamhet. Hyresintäkt 200 kr.



Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal för 2018

2019-04-??

KFN-2019-00029

4 (6)

Mellangårds Bygdegårdsförening, 

Allstugan
15 400 22 000 kr 22 000 12 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida.

Matfors. Underhållning, våffeldagar, möten, byforskning. 

Hyresintäkt 1 600 kr.

Nedansjö Bygdeförening, Nedansjö 

Bygdegård
17 800 kr 29 573 kr 29 573 kr 16 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida och facebooksida.

Nedansjö. Vävning, boule, stickcafé, möten, 

medlemsaktiviteter. Hyresintäkt 11 400 kr. 

Nivren Folkdansgille, Värstaborg 48 800 127 771 kr 113 322 62 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Interna aktiviteter med dans, musik, sång, 

slöjd. Uthyrning- gymnastik, dans, bridge, möten, fester 

med mera. Hyresintäkt 50 600 kr.

Njurunda Hembygdsförening, 

Njurunda Hembygdsgård
29 200 kr 58 448 kr 58 448 kr 32 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Familjehögtider, firanden, valborg, 

midsommar, möten, kurser, cafékvällar, uthyrning. 

Hyresintäkt 61 750 kr.

Nora-Västansjö Bygdegård, 

Nora/Västansjö Bygdegård
26 700 kr 50 631 kr 30 631 kr 16 800 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebook.

Kovland. Tillhandahålla samlingslokal och anrordna olika 

aktiviteter. Hyresintäkt 1 300 kr.

PRO Liden, Oxsjögården Ej sökt 30 000 kr 30 000 16 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, föreningen har 

ingen webbsida eller facebooksida.

Liden. Möten, friluftsdag, auktion, gudstjänst med mera. 

Hyresintäkt 300 kr.

Pålsgårdens Bygdegårdsförening, 

Pålsgården
24 100 kr 41 837 kr 41 837 kr 23 000 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning till Stödebor. 

Föreningen har ingen hemsida eller faceboksida.

Stöde. Uthyrning, föreningsmöten, fester, mindre kalas, 

yoga med mera. Hyresintäkt 19 930 kr.

Rude Intresseförening, Rudegården 50 200 kr 118 370 kr 113 854 kr 62 600 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida och hemsida.

Matfors. Uthyrning, egen verksamhet, pingis, yoga, dans 

med mera. Hyresintäkt 32 250 kr.

Rännö Bygdegårdsförening, 

Rännögården
ej sökt 46 411 kr 46 411 kr 25 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Matfors. Aktiviteter för medlemmmar, bingo, pyssel, 

julauktion med mera. Hyresintäkt 19 385 kr.
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Selångers Hembygdsförening, 

Nävsta skola och Hembygdsgården
87 500 kr 219 197 kr 192 492 105 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Sundsvall. Studiecirklar, möten, sommarcafé, allmänna 

aktiviteter.  Hyresintäkt 19 385 kr.

Stöde Hembygdsförening, Huberget 51 800 117 941 kr 85 675 47 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde. Föreningsverksamhet, Caféverksamhet, offentliga 

evenemang, uthyrning med mera. Hyresintäkt 17 750 kr.

Sulåns Bygdeförening, Sulågården 22600 41 676 kr 41 676 kr 22 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Kovland. Vävkurs, temakvällar, föreningsmöten, teater, 

musikcafé, gårdsaktiviteter, uthyrning, bingo, fester. 

Hyresintäkt 7 950 kr.

Sunnås Byalag, Sunnåslokalen 8 300 kr 17 607 kr 17 607 kr 9 700 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebookssida.

Liden. Bygdegård med samlingslokal, uthyrning, 

evenemang som arrangeras av föreningen, gudstjänster 

med mera. Hyresintäkt 3 000 kr. 

Sågvikens Bygdeförening, Sågvikens 

Bygdegård
14 300 kr 26 883 kr 26 883 kr 14 800 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde. Vävgrupp, cafékvällar, kulturarrangemang, möten, 

uthyrning. Hyresintäkt 1 425 kr.

Söröjebygdens Intresseförening, 

Kapellet
13 900 kr 29 958 kr 29 958 kr 16 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Gåbingo, durspel, släktforskning, julmarknad, 

öppethus varje onsdag, nationaldagsfirande, dop med 

mera. Hyresintäkt 3 600 kr.

Söröjebygdens Intresseförening, 

Söröje IP
19 000 kr 65 707 kr 65 707 kr 36 100 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Fotbollsläger, midsommarfirande, pubafton, 

modevisning, boule, informationsträffar, valborg, pingis 

med mera. Hyresintäkt 30 000 kr.

Tuna Hembygdsförening, Tuna 

Hembygdsgård
40 500 kr 91 837 kr 65 335 kr 35 900 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida och hemsida.

Matfors. Musikcafékvällar, spelmanstämma, 

midsommarfirande, berättarkvällar, hembygdskvällar, 

julkaffé, uthyrningar. Hyresintäkt 15 863 kr.

Ulvsjöns Folkets Husförening, 

Ulvsjöns Folkets Hus
10 900 kr 26 072 kr 26 072 kr 14 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde. Skotercafé, valborgsmässofirande, angeltävling, 

musikuppträdande vid julbord, allsång, musikquiz, 

hemvändardag. Hyresintäkt 7 287 kr.

Vigge Intresseförening, Vigge 

Bygdegård
10 800 kr 13 471 kr 13 471 kr 7 400 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Stöde. Föreningsmöten, föreningsaktiviteter, uthyrning 

med mera. Hyresintäkt 3 000 kr.
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Vike Ideella Intresseförening, Vike 

gamla skola + bagarstuga
12 700 kr 22 560 kr 22 560 12 400 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Liden. Gudstjänster, familjefester, föreningsmöten, 

tunnbrödsbakning med mera. Hyresintäkt 3 000 kr.

Västanå-Korsåmons 

Bygdegårdsförening, Västanå 

Bygdegård

12 200 kr 26 584 kr 26 584 kr 14 600 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebooksida.

Liden. Möten, marknader, fester, loppis, gudstjänster. Ej 

angett hyresintäkt.

Åsen-Kväcklinge byggnadsförening, 

Åsens skola
4 000 kr 9 621 kr 9 621 kr 5 300 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens facebookssida.

Liden. Sammankomster, föreningsaktiviteter. Hyresintäkt 

1 040 kr.

Ängoms Bygdegård/Facklan ideell 

förening, Ängoms Bygdegård
16 700 kr 30 000 kr 28 127 kr 15 500 kr

Föreningen beviljas bidrag för de stödberättigade 

kostnaderna enligt driftbidrag till samlingslokaler. 

Lokalen finns tillgänglig för uthyrning, information 

finns på föreningens hemsida.

Njurunda. Uthyrning, bröllop, dop, födelsedagar, 

medlemsmöten med mera. Hyresintäkt 10 300 kr.

1 366 700  2 707 275 kr 1 483 000 kr
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§ 74 Hyresbidrag för 2018
(KFN-2019-00030-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fördela hyresbidrag för 2018 till 19 föreningar med 1 602 500 
kronor enligt förvaltningens förslag i bilaga.

Ärendet

24 föreningar ansökt om hyresbidrag om totalt 7,5 mnkr. 
Förvaltningen föreslår att hyresbidrag fördelas till 19 föreningar med 
1,6 mnkr. En särskild prioritering har gjorts för föreningar med hög
andel barn och unga bland medlemmarna.

Överläggning

Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag och önskar komma med en 
protokollsanteckning. Ordförande godkänner protokollsanteckningen.

Robin Håkansson (KD) ställer sig bakom Josefin Eurenius (M) 
protokollsanteckning.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Josefin Eurenius (M) lämnar följande protokollsanteckning: För att 

likställa alla bidragsansökningar så bör bidraget baseras på den 

faktiska hyreskostnaden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 49
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00030-1 - Hyresbidrag för 2018
Bilaga Förslag till fördelning av Hyresbidrag för 2018
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Uppföljning av beslut

Ingen uppföljning görs eftersom bidraget betalas i efterskott. 
Bidraget baseras på kostnader som föreningarna redovisar i ansökan. 
Hyresavtal med avier eller hyresfakturor samt bokförda kostnader 
verifierade med kontoutdrag eller utdrag ur huvudbok finns som 
bilagor till ansökan.

_ _ _ _



Förening 7-25 år 26 + år Totalt

Andel 

barn och 

unga

Sökt belopp 
Godkända 

kostnader

Beviljat 

hösten 2017 ( 

HT 2016 och 

VT 2017)

Beviljat våren 

2018 (Obs, 

enbart för 

halvår, HT 

2017)

Förvaltningens 

förslag 2019

Hyresbidrag 

utan viktning 

40 % 

Viktning 

utifrån andel 

barn och unga

Fördelning 

utan viktning 

inom budget

≈20 %

Kommentarer till beslut 2019

Aikido Sundsvall Meisekai 54 21 75 72%         54 000    54 000 Sökte ej Sökte ej 22 000 22 000 22 000 12 000
Aikido Sundsvall Meiseikai bedriver kampsport. De söker hyresbidrag för 

första gången. De har tidigare varit en sektion inom Sundsvalls Budoklubb 

men valde att starta en egen förening under 2018.

Alnö Slöjdförening 0 36 36 0%         16 276    - Sökte ej Sökte ej Avslag Avslag Avslag Avslag Alnö Slöjdförening beviljades verksamhetsbidrag för hyra för 2018 genom 

KFN-2017-00040-2. Kan inte få bidrag för samma kostnad två gånger.

IF Friskis & Svettis i Sundsvall 1456 3914 5370 27%    3 976 272    3 825 940 194 500 97 500 191 500 1 530 376 317 000 800 000

IF Friskis & Svettis har stort antal medlemmar i alla åldrar och är en viktig 

förening för många motionärer i Sundsvalls kommun. Efter justeringen av 

ålderskategorier som tidigare varit 7-20 år och nu är 7-25 år så fördubblas 

andelen barn och unga i föreningen från 14 % till 27 %. 

Förvaltningen bedömer dock att bidraget till föreningen bör ligga kvar på 

samma nivå som tidigare (5 % av hyreskostnaden). Bidrag för elkostnader 

beviljas inte.

Judo Club Sundsvall 319 131 450 71%       518 064    518 064 202 500 102 000 207 000 207 000 207 000 111 000
Judo Club Sundsvall bedriver verksamhet främst riktad mot barn och 

ungdomar.

KK Iskristallen Sundsvall 160 258 418 38%         10 487    10 487 2 900
Missade

att söka
4 200 4 200 3 200 2 300

Konståkningsklubben Iskristallen hyr ishall för träning i Timrå eftersom 

istider i Sundsvalls kommun inte räcker till. 

Det är en stor andel flickor (33 % av föreningens medlemmar) som deltar i 

föreningens verksamhet. Förvaltningen bedömer att föreningen bör beviljas 

bidrag för 40 % av godkända hyreskostnader utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.

Föreningen missade att söka hyresbidrag när ansökningsdatumet ändrades 

förra året. Kostnaden för hösten 2017 är 1 987 kronor.

Kovlands Ishockeyförening 144 125 269 54%    2 087 196    2 087 196 678 500 501 000 835 000 835 000 835 000 446 500

Föreningen har beviljats totalt 400 tkr i förskott av hyresbidraget för 

kostnader 2018, vilket är inkluderat i den föreslagna summan. Förskottet 

räknas av innan slutligt bidrag betalas ut.

Kovlands Idrottsförening 228 319 547 42%           8 500    8 500 3 400 Sökte ej 3 400 3 400 2 600 1 900

Kovlands Idrottsförening bedriver flera idrotter: fotboll, orientering, 

skidåkning och varpa. De söker bidrag för hallkostnader i Timrå kommun 

när de inte har kunnat boka någon hall av Sundsvalls kommun. Sökte 

hyresbidrag 2017 av samma anledning.

Föreningen beviljas 40 % i bidrag eftersom de har stor andel barn och unga 

(42 %) som deltar aktivt i föreningens verksamhet. Många vuxna är med 

som stödmedlemmar vilket ökar andelen vuxna.

Kubikenborgs Ungdoms- och 

Sportskytteförening
31 14 45 69%       105 126    109 169 27 500

Missade

att söka
43 500 43 500 43 500 23 500

Kubikenborgs ungdoms- och sportskytteförening bedriver luftgevärsskytte 

för barn och unga.

Föreningen missade att söka hyresbidrag när ansökningsdatumet ändrades 

förra året. Kostnaden för hösten 2017 är 37 142 kronor.

Antal medlemmar

Hyresbidrag för 2018



Kulturföreningen Soja 0 5 5 0%         74 208    - Sökte ej Sökte ej Avslag Avslag Avslag Avslag

Kulturföreningen Soja sätter upp egna teaterproduktioner. De söker 

hyresbidrag för första gången. De har sökt andra bidrag hos 

Föreningsbyrån och muséet tidigare. De har inga barn eller unga i 

föreningen. 

Föreningen beviljades produktionsbidrag för 2018 (KFN-2017-00260) och 

har angett kostnader för lokal. Vid avstämning med föreningen är det 

samma lokal som avses. 

Föreningen kan inte få bidrag för samma kostnad två gånger.

Midälva genealogiska Förening 1 304 305 0%         33 392    - Sökte ej Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag

Midälva Genealogiska förening har delvis ny styrelse sedan årsmötet. De 

hade inte kännedom om att föreningen har beviljats verksamhetsbidrag för 

2018 (KFN-2017-00040-40).

Föreningen har dock inte ansökt om verksamhetsbidrag för 2019. Hösten 

2019 har föreningen möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag för 2020. 

Våren 2020 har föreningen möjlighet att ansöka om hyresbidrag för 2019. 

Mighty Dronts 5 30 35 14%         42 200    31 500 Sökte ej 700 1 600 13 000 1 600 7 000

Mighty Dronts är en hockeyförening med främst vuxna medlemmar. Den nya 

åldersindelningen leder till att föreningen får en högre andel unga (14 %) än 

förra året (0 %).

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till ökad hälsa 

genom motion. Föreningen bör beviljas bidrag med 5 % av godkända 

hyreskostnader.

Scen Sundsvall 6 817 823 1%         45 500    - Sökte ej Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Scen Sundsvall beviljades verksamhetsbidrag för hyra för 2018 genom KFN-

2017-00040-45. Kan inte få bidrag för samma kostnad två gånger.

Skönsbergs Brottningsklubb 34 30 64 53%         43 406    43 406 16 500 5 700 17 500 17 500 17 500 9 500
Skönsbergs Brottningsklubb bedriver verksamhet främst riktad mot barn och 

ungdomar.

Sund IF 221 63 284 78%         36 738    36 744 Sökte ej 18 000 15 000 15 000 15 000 8 000

Sund IF bedriver fotbollsverksamhet riktad mot barn och unga. 

På hyresavierna står det att föreningen hyr ett förråd. Vid samtal med 

representant för föreningen meddelar han att lokalen är en f.d. fritidsgård, 

inte ett förråd. Föreningen använder lokalen som kansli och möteslokal.

Sundsvall Granloholms  Bollklubb 111 22 133 83%         12 500    12 500 Ny förening Ny förening 5 000 5 000 5 000 2 700

Sundsvall Granloholms Bollklubb bedriver innebandy riktad mot barn och 

unga. Föreningen är nystartad och söker hyresbidrag för första gången. 

Föreningen startade 2018 och har endast hyreskostnader för fem månader i 

denna ansökan.

Sundsvalls Hung Gar Klubb 11 14 25 44%         46 296    46 296 14 000 9 500 14 000 18 500 14 000 10 000

Sundsvalls Hung Gar Klubb bedriver kampsport. Föreningen har totalt sett 

få medlemmar och det finns flera olika kampsportsföreningar i kommunen. 

Förvaltningen bedömer att bidraget bör ligga på samma nivå som tidigare 

år.

Sundsvalls Innebandyförening 300 90 390 77%         21 575    14 525 Sökte ej Sökte ej 5 900 5 900 5 900 3 200

Sundsvall Innebandyförening söker hyresbidrag för första gången. De har 

sökt andra bidrag hos Föreningsbyrån tidigare. 

De beviljas inte retroaktivt bidrag för 2017 då föreningen inte kan sägas ha 

missat en omläggning av bidrag då det är första gången de söker 

hyresbidrag.



Sundsvalls Klätterklubb 48 101 149 32%       247 142    250 714 72 500 48 500 60 000 100 500 50 000 54 000

Sundsvalls Klätterklubb har tappat en stor andel av barn och unga jämfört 

med tidigare år (från 57 % till 32 %). 

Förvaltningen anser att föreningen tappar en oproportonerligt stor del av 

bidraget på grund av minskningen av barn och unga i föreningen om 

bidraget viktas. Förvaltningen anser också att det är viktigt att invånarna har 

möjlighet att ägna sig åt en bredd av olika fritidsaktiviteter vilket Sundsvalls 

Klätterklubb bidrar till.

Förvaltningen bedömer därför att föreningen bör få ett något högre bidrag 

för hyreskostnader.

Sundsvalls Rödakorskrets 7 276 283 2%       446 586    432 109 Sökte ej Sökte ej 8 700 173 000 Avslag 86 500

Sundsvalls Rödakorskrets söker hyresbidrag för första gången. De har en 

stor lokal som ligger centralt i stan där de bedriver second hand-butik och 

kafé samt har möteslokaler. De har 2 % barn och ungdomar bland sina 

medlemmar. Föreningen ger dock stor samhällsnytta genom sin 

besöksverksamhet, integrationsinsatser och lokal krisberedskap. 

Bidrag beviljas inte för lokaler där kommersiell verksamhet bedrivs. Däremot 

beviljas bidrag för möteslokaler motsvarande 2 % av hyreskostnaden. De 

beviljas inte bidrag för elkostnader och parkeringsplatser.

Sundsvalls Simsällskap 526 28 554 95%       370 479    370 479 136 000 66 000 148 000 148 000 148 000 79 500 Sundsvalls Simsällskap har mycket stor barn- och ungdomsverksamhet. 

Sundsvalls Sportfiskeklubb 151 377 528 29%         18 472    22 122 2 900 1 400 4 500 8 900 4 500 4 800

Sundsvalls Sportfiskeklubb bedriver vatten- och fiskevård, tävlingar och har 

en ungdomskommitté. De anordnar ofta aktiviteter under loven samt läger 

för barn och unga under sommaren.

Föreningen får en något större andel barn och unga med den nya 

åldersindelningen och förvaltningen bedömer att höjningen av bidraget är 

motiverat utifrån föreningens verksamhet riktad mot barn och unga.

Sundsvalls Stadsrevy 1 9 10 10%       153 625    153 625 Sökte ej 2 700 7 700 61 500 Avslag 33 000

Sundsvalls Stadsrevy sätter upp egna teaterproduktioner. De hyr lokaler av 

EQ House för sina slutrepetioner och revyföreställningar. De hyr Värstaborg 

för sina vanliga repetioner. I hyreskostnaden på EQ House ingår 40 000 kr 

för de fasta lampor med ljud- och ljusbord som finns i lokalen. Föreningen 

har egna tekniker som sköter tekniken.

I förslaget med viktning skulle föreningen få avslag trots att andelen barn 

och unga motsvarar 10 % eftersom föreningen endast har en medlem i 

åldern 7-25 år.

Förvaltningen anser att Sundsvalls Stadsrevy bidrar till ett rikare kulturliv för 

invånarna i kommunen och bör beviljas bidrag för 5 % av hyreskostnaden.

Södermalms Scoutkår 55 13 68 81%         20 000    20 000 6 000
Missade

att söka
8 000 8 000 8 000 4 300

Södermalms Scoutkår bedriver verksamhet riktad mot barn och ungdomar.

Föreningen missade att söka hyresbidrag när ansökningsdatumet ändrades 

förra året. Kostnaden för hösten 2017 är 7 000 kronor.

Vävstugan i Sundsvall 0 45 45 0%         20 904    - Sökte ej Sökte ej Avslag Avslag Avslag Avslag Vävstugan i Sundsvall beviljades verksamhetsbidrag för hyra 2018 genom 

KFN-2017-00040-68. Kan inte få bidrag för samma kostnad två gånger.

9 706 7 825 464 kr 7 481 150 kr 1 761 000 kr 782 900 kr 1 602 500 kr 3 220 276 kr 1 699 800 kr 1 699 700 kr
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§ 75 Förslag till förvaltning av museets 
samlingar
(KFN-2019-00292-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Drakfastigheter ta fram en förstudie för uppförande av nytt 
föremålsmagasin i Hyvleriet med utgångspunkt i det 
framtagna lokalprogrammet

att utredningen ska tydliggöra vilka kostnader som specifikt 
tillhör föremålsmagasineringen.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram ett förslag på 
hur förvaltningen av museets samlingar kan förbättras.

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 -
2019-06-05 - § 52
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00292-2 - Förslag till förvaltning av 
museets samlingar
Bilaga Hyvleriet Svartvik UTREDNING och SLUTRAPPORT 
180409
Bilaga Museilag (SFS 2017 563)
Bilaga Lokalprogram föremålsmagasin 2017-12-31
Bilaga Rapport magasinsbesiktning Sundsvalls museum
Bilaga Utredning - Museilagens påverkan på Sundsvalls kommun
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Uppföljning av beslut

Återrapporteras till nämnd juni 2020.
_ _ _ _
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§ 76 Investeringsbidrag, Ånäshallen – Kovlands 
Ishockeyförening
(KFN-2019-00072-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att bevilja Kovlands Ishockeyförening investeringsbidrag med 250 
000 kr för ny kylkompressor med tillhörande arbete i 
Ånäshallen,

att bidraget betalas ut omedelbart,

att Kovlands Ishockeyförening ska återbetala mellanskillnaden 
mellan investeringsbidraget och kostnaden för investeringen, om 
den totala kostnaden för investeringen understiger ansökt belopp,

att Kovlands Ishockeyförening ska återbetala hela 
investeringsbidraget om investeringen inte är påbörjad senast 
augusti 2019.

Ärendet

Kovlands Ishockeyförening har sökt bidrag för att köpa in en ny 
kylkompressor till isaggregatet i anläggningen Ånäshallen.
Investeringen är brådskande och nödvändig om föreningen ska kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet.

Jäv

Karolina Sundberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Hon ersätts av Peterson Lugero (S).

Överläggning

Josefin Eurenius yrkar, för moderaternas räkning, avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut samt bifall till två nya att-satser:

att föreningen får 250 000 kr av kommunen. 

att föreningen uppmanas att som ägare till bolaget ta ett lån på 

motsvarande 250 000 kr och betala tillbaka till kommunen.
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Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Josefin Eurenius (M) och Lars AG Carlsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Josefin Eurenius yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 54
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00072-3 - Investeringsbehov 
Ånäshallen
Bilaga Brev ang kompressor Kovland Hockey
Bilaga 3252-190312-1 Kovlands ishall kompressorbyte Anbud

Uppföljning av beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer mer detaljerade villkor till 
föreningen för investeringens genomförande och uppföljning enligt 
gällande regelverk.

_ _ _ _
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§ 77 Tranvikens havsbad - initiativärende från 
kristdemokraterna
(KFN-2019-00335-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att avslå förslagen till beslut i Robin Håkanssons (KD)
initiativärende.

Ärendet

Ledamot Robin Håkansson (KD) har med stöd av initiativrätten i 4 
kap. 20 § kommunallagen (2017:725) väckt ett ärende angående 
möjlighet till kioskverksamhet, provisoriska toaletter och möjligheter 
för rullstolsburna badgäster att nå stranden vid Tranvikens havsbad 
sommaren 2019. 

Överläggning

Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till första att-satsen i sitt förslag 
till beslut men avslag till den andra att-satsen då han anser den 
besvarad.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning avslag till hela 
förslaget i Robin Håkansson initiativärende.

Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
Robin Håkanssons förslag till beslut.

Svetlana Afanasyeva (SD) yrkar bifall till Robin Håkanssons förslag 
till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) förslag.
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Reservation

Robin Håkansson (KD), Josefin Eurenius (M), Lars AG Carlsson (M) 
och Svetlana Afanasyeva (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Robin Håkanssons yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 57
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00335-2 - Tranvikens havsbad -
initiativärende från kristdemokraterna
Bilaga Initiativ till ärende - Tranviken - KD

Uppföljning av beslut

Uppföljningen är beroende av arbetsutskottets beslut.

_ _ _ _
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§ 78 Åtgärder med anledning av 
kommunstyrelsens uppmaning om restriktivitet i 
ekonomiska beslut
(KFN-2019-00096-7)

Beslut

Nämnden beslutar

att skjuta fram eller avstå planerade åtgärder och verksamheter i 
enlighet med förvaltningens förslag, förutom föreslagna 
åtgärder avseende föreningsbidragen.

att förvaltningen under 2019 ska vara restriktiv med deltagande i
konferenser och vid inköp av varor och tjänster.

att förvaltningen under 2019 ska vara restriktiv med 
återbesättning av tjänster och införa rutinen avdelningschefer 
ska samråda med förvaltningschef inför återbesättning av 
personal inom sin avdelning.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 13 maj att mot 
bakgrund av kommunens samlade ekonomiska resultat uppmana 
samtliga nämnder att fatta beslut om ekonomisk restriktivitet för 
återstående tiden av 2019. Förvaltningen har med utgångspunkt i 
kommunstyrelsekontorets instruktioner berett ett förlag till nämnden 
på åtgärder. 

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag men med en ändring i första att-satsen som 
lyder:

att skjuta fram eller avstå planerade åtgärder och verksamheter i 

enlighet med förvaltningens förslag, förutom föreslagna åtgärder 

avseende föreningsbidragen.
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Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg av en att-sats:

att en utredning påbörjas på vilka strukturella besparingar som kan 

göras inom kultur och fritid.

Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till majoritetens ändring och till 
moderaternas tillägg av att-sats.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) förslag.

Reservation

Josefin Eurenius (M), Lars AG Carlsson (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive 
yrkanden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-06-05 - § 56
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-7 - Åtgärder med anledning 
av kommunstyrelsens uppmaning om restriktivitet i ekonomiska 
beslut
Bilaga Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §116
Bilaga Instruktioner kring kommunstyrelsens beslut den 13 maj 
2019 gällande restriktivitet

Uppföljning av beslut

Nämndens ekonomiska resultat och effekten av beslut om ekonomisk 
restriktivitet följs vid ordinarie månadsrapportering. 
_ _ _ _
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§ 79 Månadsrapport Maj 2019
(KFN-2019-00096-8)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna rapporten

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för Kultur- och fritidsförvaltningen i 
förhållande
till mål- och resursplanen följs upp i delårsrapporter två gånger per 
år.
Därutöver görs enkla månadsvisa uppföljningar. Den senaste 
bedömningen i delårsrapport 1 så bedömdes den ekonomiska 
årsprognosen till 1 mnkr på grund av ökade intäkter på Himlabadet.

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-2019-00096-8 - Månadsrapport Maj 2019
Bilaga Månadsrapport maj 2019
Gunnar Kallin föredrar ärendet.

Uppföljning av beslut

Ärendet kommer att följas upp i augustinämnden baserat på nästa
månadsrapport tom juli 2019.

_ _ _ _
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§ 80 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-06-19
(KFN-2019-00003-11)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings-
och delegationsärenden enligt förteckning daterad 
2019-06-10 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-2019-00003-11 - Anmälnings- och 
delegationsärenden KFN 2019-06-19
Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 
KFN 2019-06-19

_ _ _ _
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§ 81 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet.
_ _ _ _
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19

Beslut fattade på delegation

1. Ordförande

- Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef

- Inga beslut att anmäla.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-17 – 2019-08-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-03-06 – 2019-05-26.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-26 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-26 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-07-01 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/Badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-09-
30.
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- Anställnings- och lönebeslut. Reception/Badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-09-
30.

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/Badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-09-
30.

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/Badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-09-
30.

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/Badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-09-
30.

- Anställnings- och lönebeslut. Handläggare, 100%,
Uthyrningsbyrån/Sim- och sporthallsenheten. Tidsbegränsad 
anställning, 2019-06-10 – 2020-06-05.

- Nr 2602 Arrangemangsavtal, avser Thai Festivalen 2019.
Mediapartner i Västernorrland AB. Avtalstid 2019-06-28 – 2019-
07-07.

- Delegationsbeslut av idrotts- och fritidschef, gällande 
beredskapsersättning Himlabadet – övriga personalärenden enl. 
5.1.

4. Ungdomsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad f-ledare, 100 %, 
Bredsands fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-08-12 –
2020-02-02.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, timmar, Skönsbergs
fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-05-01 – 2020-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Personlig assistent, 100 %, Nacksta 
fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2019-06-17 – 2019-08-30,
ändrad tjänstgöringsgrad.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad f-ledare, timanställd,
Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-01 –
2020-12-31.

5. Sundsvalls museum

- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, intermittent, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-07-01 – 2019-08-18.

- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, timmar vid behov,
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-12-
31.

- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, timmar vid behov,
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-01 – 2019-12-
31.
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- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, timmar vid behov,
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-01 – 2019-12-
31.

6. Sundsvalls stadsbibliotek

- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, timanställning,
Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-06-26 –
2019-07-26.

7. Kultur- och fritidskontoret

- Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån

- Nivren Folkdansgille beviljas ett arrangemangsbidrag om 40 000
kr. (KFN-2019-00223)

- Musikföreningen Tonica beviljas ett arrangemangsbidrag om 
15 000 kr. (KFN-2019–00063)

- Föreningen Finlandssvenskar i Medelpad beviljas ett 
verksamhetsbidrag pensionärsförening om 1 800 kr. (KFN-2019-
00208)

- Kulturföreningen Teater ÄSCH! beviljas ett sommarlovsbidrag 
om 70 000 kr. (KFN-2019-00269)

- Karl Östmansällskapet beviljas ett arrangemangsbidrag om 3 100
kr. (KFN-2019-00275)

- Eritreanska Föreningen i Sundsvalls ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00303)

- PRO Matfors-Tuna beviljas ett utvecklingsbidrag om 
20 000 kr. (KFN-2019-00049)

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00277)

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00278)

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00279)

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00280)

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-00281)

- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett sommarlovsbidrag om 
16 400 kr. (KFN-2019-00323)

- Sundsvalls Ridklubb beviljas ett sommarlovsbidrag om 
40 000 kr. (KFN-2019-00326)

- Tillväxtlabbet.com beviljas ett arrangemangsbidrag om 
10 000 kr. (KFN-2019-00113)
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- Hjärt- och lungsjukas förening i Sundsvall beviljas ett 
arrangemangsbidrag om 3 800 kr. (KFN-2019-00299)

- Medelpads Folkmusikförbund beviljas ett sommarlovsbidrag om 
23 000 kr. (KFN-2019-00307)

- Föreningssamverkan beviljas ett sommarlovsbidrag om 
60 000 kr. (KFN-2019-00319)

- Selångers hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 
17 000 kr. (KFN-2019-00327)

- Norrlands Fäktförbunds ansökan om utvecklingsbidrag avslås.
(KFN-2019-00019)

9. Lotteritillstånd

- Inga beslut att anmäla.

Övriga anmälningsärenden

10. Arbetsutskottet

- Protokoll, 2019-06-05.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott

- Inget protokoll att anmäla.

12. Svar på internremisser

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-23 –
bygglov, fasadrestaurering, omfärgning av fasad och fönsterbyte.
(KFN-2019-00311).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-23 – bygglov 
tillbyggnad av fritidshus, äldre sjöbod inom värdefullt 
kulturmiljöområde. (KFN-2019-00310).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-23 – bygglov
ändrat ianspråktagande från butik till restaurang med ny öppning i 
fasad, samt inglasning av fönsternischer. (KFN-2019-00304).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-15 – tidig 
dialog inför planbesked, detaljplaneläggning möjliggöra 
bostadsbebyggelse. (KFN-2019-00306).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-23 – tidig 
dialog, detaljplaneläggning småbåtshamnen. (KFN-2019-00305).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-06-10 – ändring 
detaljplan, ny cirkulationsplats. (KFN-2019-00328).
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13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 116 ”Ekonomisk 
månadsrapport mars 2019”.

- Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 117 ”Kvittering av 
nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019”.

- Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 135 ”Rapportering av 
integrationsprojekt 2018”.

14. Övrigt

- NAVI:s beslut 2019-05-22 § 39 ”Sommarjobben och nedsättning 
av arbetsgivaravgifter för unga 15-18 år”


