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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum

2019-01-30 2019-02-08 2019-02-08
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos

Kultur- och fritidskontoret

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag 

2019-03-04 Viktoria Hallberg
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Justering

Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Josefin Eurenius.

_ _ _ _ 
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§ 1 Dagordning

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 
anmäld av Jeanette Hedlund.

_ _ _ _
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§ 2 Information

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker informerar om:

Hur förvaltningen hanterar användandet av mobiler och 
surfplattor av gäster på badanläggningar, som svar på övrig 
fråga ställd på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2018-12-19.

_ _ _ _
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§ 3 Översyn av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter - förbud mot hund på 
badstrand
(KFN-2018-00850-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att ändra de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna enligt nedan:

16 §

Hundar får inte vistas på badplatser som anges i bilaga 
2A.

Hundar får vistas inom skyltat område på badplatser i 

bilaga 2B. 

17 §

Hundar ska hållas kopplade inom de anläggningar som 
anges i bilaga 1 och bilaga 2B, och inom de områden 
som upptagits i bilaga 3 A-F. Hundar ska även hållas 
kopplade vid vistelse på begravningsplatser.

att föreslå kommunfullmäktige att ändra de allmänna lokala 
ordningsföreskrifternas bilaga 2 enligt bifogat förslag.

Ärendet

I Sundsvalls kommun får hundar inte vistas på kommunens 
badplatser. Det framgår av kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Fråga är om ordningsföreskrifterna ska ändras 
så att delar av vissa av kommunens friluftsbad ska öppnas för 
hundbad. Kultur- och fritidsnämnden behöver i sådant fall anpassa
utrustning och skötsel av badplatserna för bad med hund.

Beslutsgång

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

Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00850-1 - Översyn av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter - förbud mot hund på badstrand
Bilaga Förslag på  ny Bilaga 2 till lokala ordningsföreskrifter
Bilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 
kommun 2017-11-27
Muntligt föredragande av ärendet av Anders Erlandsson.

Uppföljning av beslut

Om fullmäktige godkänner förändringen behöver kultur- och 
fritidsförvaltningen säkerställa att skyltning och skötsel anpassas 
efter de nya reglerna.
_ _ _ _
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§ 4 Årsrapport 2018 - kultur- och 
fritidsnämnden
(KFN-2018-00005-20)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna årsrapport 2018, inlämnad till 
Kommunstyrelsekontoret, koncernstaben

att hos kommunfullmäktige begära att få överföra driftsresultat 
4 926 tkr till eget kapital i resultatöverföringen 2019

att hos kommunfullmäktige begära att få överföra 
investeringsöverskott 32 220 tkr, för ej ännu påbörjade och 
pågående ej avslutade investeringsprojekt, överförs till 2019

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 4 926 tkr. Verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen 
redovisar både över- och underskott i förhållande till driftbudgeten 
men med försumbar variation.

Utförda investeringsprojekt visar överskott mot budget med 32 220
tkr i förhållande till årets investeringsbudget inklusive tidigare års
överförda oförbrukade investeringsmedel. Förvaltningen har under 
2018 enligt plan lämnat månads- och delårsrapporter om 
verksamhetens mål och resurser till kultur- och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsen, koncernstaben.
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Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 -
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00005-20 - Årsrapport 2018 -
kultur- och fritidsnämnden
Bilaga Bilaga 6 - Årsrapport 2018 KFN - verksamhetsplan med 
aktiviteter
Bilaga Bilaga 7 - Årsrapport 2018 KFN - kommunala 
uppdragsföretag
Bilaga Bilaga 8 - Årsrapport 2018 KFN - synpunkter
Bilaga Bilaga 5 - Årsrapport 2018 KFN - del till KS KF
Bilaga Årsrapport 2018 KFN
Muntligt föredragande av ärendet av Jonas Walker och Gunnar 
Kallin.

_ _ _ _
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§ 5 Internkontrollplan 2019 - kultur- och 
fritidsnämnden
(KFN-2018-00967-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2019 i enlighet med 
förvaltningens 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 koncernstaben för 
uppföljning i kommunstyrelsen. 

Förvaltningen har analyserat och prioriterat verksamheter som bör 
ingå i kommande års granskning. 

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förslaget med tillägg av punkten Utredning av kultur- och 

fritidsnämndens finansieringsmodell i internkontrollen:

I och med att nästan 1/5 av förvaltningens kostnader täcks av 

intäkter som inte är skattefinansierade. Har andelen ökat/minskat de 

senaste 10 åren. På vilket sätt kommer denna modell skapa 

utmaningar i och med förändringar i klimatet, konjunkturer etc?

Ajournering begärs av majoriteten och genomförs 15:00-15:10, varpå 
sammanträdet återupptas.

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

Svetlana Afanasyeva (SD) yrkar om utredning om 
besparingsmöjligheten för Scenkonst Västernorrland som 
internkontrollpunkt.
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Martin Liljeros (L) yrkar bifall till Patrik Gustavssons förslag och 
yrkar avslag till Svetlana Afanasyevas förslag.

Patrik Gustavsson (M) vidhåller moderaternas eget yrkande och 
yrkar, för moderaternas räkning, avslag till Svetlana Afanasyevas 
förslag.

Jeanette Hedlund (S) vidhåller majoritetens yrkande och yrkar, för 
majoritetens räkning, avslag till Svetlana Afanasyevas förslag.

Beslutsgång

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

Reservation

Patrik Gustavsson (M), Josefin Eurenius (M) och Martin Liljeros (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00967-1 - Internkontrollplan 2019 -
kultur- och fritidsnämnden
Bilaga Bruttolista och Intern kontrollplan 2019

Uppföljning av beslut

Internkontroll 2019 kommer enligt tidplan att följas upp i samband 
med rapportering av delårsrapporter till kultur- och fritidsnämnden.
Slutrapport lämnas till nämnden och kommunstyrelsen i december 
2019.
_ _ _ _
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§ 6 Redovisning av integrationsinsatser 2018
(KFN-2017-00170-14)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av satsningen för 
stärkt integration 2018, 

att uppdra till förvaltningen att lämna in redovisningen till 
kommunstyrelsekontoret.

Ärendet

I september 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att fördela 
1 155 tkr till kultur- och fritidsnämnden för arbetet med stärkt 
integration 2018. De fem projektet som beviljades redovisas härmed.

Överläggning

Patrik Gustavsson yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag och önskar komma med en 
protokollsanteckning vilket ordförande godkänner.

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

Martin Liljeros (L) instämmer i Patrik Gustavssons 
protokollsanteckning.

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Patrik Gustavsson (M) och Martin Liljeros (L) lämnar följande 
protokollsanteckning: redovisningen av resultaten är för generella.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2017-00170-14 - Ansökan om medel för 
stärkt integration 2018
Bilaga Slutredovisning riktat föreningsstöd - stärkt integration 
2018
Bilaga Ekonomisk redovisning riktat föreningsstöd - stärkt 
integration 2018
Bilaga Slutredovisning Kom Ut för nyanlända - stärkt integration 
2018
Bilaga Ekonomisk redovisning 2018 Kom Ut för Nyanlända -
stärkt integration 2018
Bilaga Slutredovisning sommarsimskola - stärkt integration 2018
Bilaga Ekonomisk redovisning sommarsimskola nyanlända 
Himlabadet - stärkt integration 2018
Bilaga Ekonomisk redovisning sommarsimskola nyanlända 
Stödehuset - stärkt integration 2018
Bilaga Slutredovisning Supportdisk I.S.A - stärkt integration 
2018
Bilaga Ekonomisk redovisning för Supportdisk I.S.A  - stärkt 
integration 2018

Uppföljning av beslut

Ingen uppföljning

_ _ _ _
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§ 7 Ansökan om förlängd avbetalningsplan från 
IFK Sundsvall
(KFN-2017-00402-6)

Beslut

Nämnden beslutar

att bevilja IFK Sundsvall en förlängd avbetalningsplan med sista
betalningsdatum 2019-12-31

Ärendet

IFK Sundsvall har ansökt om att få en förlängd avbetalningsplan.
Föreningen har under många år minskat sin skuld till kommunen men
anger att man inte har betalningsförmåga att betala kvarvarande skuld 
inom avbetalningsplanens tidsram.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag med tillägget att:

Skulden ska räknas av från de eventuella bidrag föreningen beviljas 

under 2019 från kultur- och fritidsnämnden.

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

Beslutsgång

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

Reservation

Patrik Gustavsson (M), Josefin Eurenius (M) och Martin Liljeros (L) 
reserverar sig till förmån för Patrik Gustavssons yrkande. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2017-00402-6 - Ansökan om förlängd 
avbetalningsplan från IFK Sundsvall
Bilaga Brev från IFK avbetalning skuld
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Uppföljning av beslut

Uppföljning sker varje månad av hur skuldläget ser ut totalt sett.
Ingen ytterligare redovisning till nämnden sker om föreningen följer 
sin
avbetalningsplan.
_ _ _ _
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§ 8 Beslut om utredning - Färsta ridanläggning
(KFN-2018-00008-7)

Beslut

Nämnden beslutar

att ändra tidsplanen för utredningen av Färsta ridanläggning till 
hösten 2019.

att återkomma till nämndens sammanträde i juni 2019 för en 
avstämning av utredningsarbetet och samverkan med 
föreningen.

Ärendet

Nämnden beslutade 2018-06-05 att genomföra en utredning för 
utvecklingen av Färsta ridanläggning. Förvaltningen skulle 
återrapportera ärendet i januari 2019. Utredningen har dragit ut på 
tiden och förvaltningen begär nu förläng tid till hösten 2019 för att 
slutföra utredningen. 

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag.

Jonas Borg (C) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg av en att-sats: 

att återkomma till nämndens sammanträde i juni 2019 för en 

avstämning av utredningsarbetet och samverkan med föreningen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Jonas 
Borgs förslag om bifall till förvaltningens förslag med tillägg av en 
att-sats. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00008-7 - Beslut om utredning -
Färsta ridanläggning
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Uppföljning av beslut

Resultatet av förstudien rapporteras till nämnden under hösten 2019. 

_ _ _ _
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§ 9 Val av ledamöter och ersättare till kultur-
och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-2022
(KFN-2019-00007-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att arbetsutskottet ska finnas kvar för mandatperioden 
2019-2022

att utse följande ledamöter och ersättare till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott perioden 2019-2022:

Niklas Evaldsson (V) – ledamot, ordförande
Jeanette Hedlund (S) – ledamot, vice ordförande
João Pinheiro (S) – ledamot
Patrik Gustavsson (M) – ledamot
Robin Håkansson (KD) – ledamot
Karolina Sundberg (S) – ersättare
Ulf Bylund (S) – ersättare
Jonas Borg (C) – ersättare
Josefin Eurenius (M) – ersättare
Martin Liljeros (L) – ersättare

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska för perioden 2019-2022 utse 
ledamöter och ersättare till nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet 
sammanträder första gången 2019-02-13.

Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden själv 
får bestämma att arbetsutskott ska finnas. I och med val av ledamöter 
och ersättare till arbetsutskottet fastställer även kultur- och 
fritidsnämnden att arbetsutskottet ska finnas kvar under 
mandatperioden 2019-2022. 

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för oppositionens räkning, att utse 
Patrik Gustavsson (M) och Robin Håkansson (KD) till ordinarie 
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ledamöter, samt Josefin Eurenius (M) och Martin Liljeros (L) till 
ersättare, i arbetsutskottet 2019-2022.

Karolina Sundberg (S) yrkar, för majoritetens räkning, att utöver 
ordförande Niklas Evaldsson (V) utse Jeanette Hedlund (S) och João 
Pinheiro (S) till ordinarie ledamöter, i arbetsutskottet 2019-2022.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, att utse 
Karolina Sundberg (S), Ulf Bylund (S) och Jonas Borg (C) till 
ersättare, i arbetsutskottet 2019-2022.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
samt i enlighet med Patrik Gustavssons, Karolina Sundbergs och 
Jeanette Hedlunds yrkanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-1 - Val av ledamöter och 
ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-2022

_ _ _ _
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§ 10 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-01-30
(KFN-2019-00003-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings-
och delegationsärenden enligt förteckning daterad 
2019-01-21 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-2019-00003-1 - Anmälnings- och 
delegationsärenden KFN 2019-01-30
Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 
KFN 2019-01-30

_ _ _ _
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§ 11 Övriga frågor

Jeanette Hedlund (S) frågar om de tillfälliga insatser som planeras 
för att åter öppna idrottshallen i Åkersvik samt på vilket sätt det berör 
förvaltningen?

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att det är barn- och 
utbildningsnämnden som beställt åtgärden för skolans räkning, men 
att det även kommer innebära att föreningslivet får tillgång till hallen
kvällstid. 

_ _ _ _
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-01-30

Beslut fattade på delegation

1. Ordförande

- Samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Föreningsarkivet Västernorrland, fr.o.m. 2019-01-01.

- Beslut 2019-01-07 avseende avstängning från Matforshallen. (KFN-
2019-00006)

2. Förvaltningschef

- Beslut 2018-12-14 avseende inrätta tjänst som IT-pedagog på 
heltid vid Sundsvalls stadsbibliotek från januari 2019.

- Beslut 2018-12-14 avseende inrätta tjänst som enhetschef vid 
Föreningsbyrån, kultur- och fritidskontoret under perioden 2019-
01-01 – 2020-12-31.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Naturvårdare,
100 %, Friluftsenheten. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 
2019-01-01 – 2019-05-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd,
100 %, Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2018-12-10 –
2019-01-20.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 
100 %, Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2018-12-10 –
2019-01-20.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 
100 %, Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2018-12-10 –
2019-01-20.

- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare, 
20 %, Friluftsenheten. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 
2019-01-01 – 2019-03-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 
100 %, Njurundahallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-01-01.

4. Ungdomsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare K/F, 100 %, 
Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2018-12-01
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- Anställnings- och lönebeslut. Mediapedagog, 50 %, Ung Film. 
Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2018-12-03 – 2018-12-
14.

- Anställnings- och lönebeslut. Mediapedagog, 50 %, Ung Film. 
Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2019-01-07 – 2019-02-
28.

5. Sundsvalls museum

- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare kultur, 100 %, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 
100 %, Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 
2019-01-28 – 2019-04-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 
100 %, Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 
2019-02-01 – 2019-04-30.

6. Sundsvalls stadsbibliotek

- Anställnings- och lönebeslut. IT-pedagog, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-01-01.

- Anställnings- och lönebeslut. IT-pedagog, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-02-01 – 2020-01-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-22 – 2019-04-21.

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2019-02-01 –
2019-07-31.

7. Kultur- och fritidskontoret

- Anställnings- och lönebeslut. Avdelningschef 100 %, kultur- och 
fritidskontoret. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 – 2020-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef 100 %, Föreningsbyrån, 
kultur- och fritidskontoret. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 –
2020-12-31.
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8. Föreningsbyrån

- Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge beviljas ett
arrangemangsbidrag om 3 000 kr för del av arvode för 
teaterföreställning samt marknadsföring. (KFN-2016-00322)

- Sundsvall GBK beviljas ett utvecklingsbidrag om 10 000 kr för en 
del av lokalhyran, trycksaker samt för bankkostnader vid start av 
ny förening. (KFN-2018–00459)

- Kaiku, föreningen för sverigefinsk kultur, beviljas ett 
arrangemangsbidrag om 1 000 kr för del av kostnaden för gage.
(KFN-2018-00867)

- SRF Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om 5 625 kr för 
syntolkning av teater. (KFN-2018-00477)

- SRF Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om 15 625 kr för 
syntolkning av teater. (KFN-2017-00463)

- Sundsvalls Schacksällskap beviljas ett arrangemangsbidrag om 
7 500 kr för lokalhyra samt marknadsföring i samband 
”Januariturneringen”. (KFN-2018-00862)

- Bazm e Parsi beviljas ett utvecklingsbidrag om 30 000 kr för del 
av lokalhyra, teknik, marknadsföring, arvode till kursledare och
bankkostnader vid start av ny förening. (KFN-2018-00054)

- Bazm e Parsi ansökan om arrangemangsbidrag för att arrangera 
Nouroz avslås. (KFN-2018-00153)

- Bazm e Parsi ansökan om arrangemangsbidrag för att arrangera 
Eldfesten avslås. (KFN-2018-00154)

- Sundsvalls kattklubb beviljas ett förlustbidrag om 3 900 kr för att 
täcka underskottet i budget från en Internationell kattutställning.
(KFN-2018-00325)

- Sundsvalls Damfotbollsförenings Plusverksamhet beviljas ett 
utvecklingsbidrag om 85 000 kr för ledararvoden, marknadsföring 
samt visst material för att kunna driva integrationsprojektet SDFF 
Plus Mammor och Pappor. (KFN-2018-00940)

- Kulturföreningen Loftet beviljas ett bidrag om 6 700 kr för 
arvoden, lokalkostnader, marknadsföring och trycksaker i 
samband med arrangemanget Barnröra. (KFN-2018-00871)

- Nivren folkdansgille beviljas ett arrangemangsbidrag om 49 000
kr för del av gage och resekostnader för medverkande artister i 
samband med arrangemanget ”Folkmusik på Värstaborg 2018”.
(KFN-2018-00086)

- Gamealot e-sport och spelhobbyförening beviljas ett bidrag om 9
000 kr för startbidrag detta inkluderar bankkostnader inklusive 
swish, marknadsföring och konsult för bokföring. (KFN-2018-00813)

- Selångers hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 
10 000 kr för arvode och marknadsföring i samband med 
arrangemanget av en hembygdsdag. (KFN-2018-00436)
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9. Lotteritillstånd

- Indals IF beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 17 § 
lotterilagen för perioden 2018-12-14 – 2021-12-13. (KFN-2018-00383)

- Sundsvalls Flygklubb beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 
enl. 17 § lotterilagen för perioden 2018-12-21 – 2021-12-20. (KFN-
2018-00959)

Övriga anmälningsärenden

10. Arbetsutskottet

- Inget protokoll att anmäla.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott

- Inget protokoll att anmäla.

12. Svar på internremisser

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-08 – ansökan 
om rivning av äldre föreningslokal/timmerhus, Knävland 2:6.
(KFN-2019-00021).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-07 – bygglov 
nybyggnad av enbostadshus, Allsta 1:110. (KFN-2018-00922).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-07 – bygglov 
nybyggnad enbostadshus, Nolby 4:18. (KFN-2018-00963).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-09 –
bygglov, ändrat ianspråktagande från kontor till lägenheter, 
Mercurius 12. (KFN-2018-00941).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-11 – tidig 
dialog, planbesked gällande förtätning, Härsta 9:3. (KFN-2019-00005).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-17 – tidig 
dialog, friliggande villor Haparandavägen, Granlo 3:187. (KFN-

2019-00016).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-17 – tidig 

dialog, friliggande villor Sibirien, Skönsberg 1:1. (KFN-2019-00015).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-17 – tidig 

dialog, radhusbebyggelse Haparandavägen, Granlo 1:187 och 
Bydalen 1:1. (KFN-2019-00014).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- För implementering: Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 § 
227 ”Turordning för ersättares tjänstgöring”. 

- För kännedom: Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 246
”Antagande av detaljplan för Norra Kajen 1A”. 
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- För implementering: Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 
238 ”Mål och resursplan 2019-2020, med plan för 2021-2022”.

- För implementering: Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 
244 ”Utredning kring IOP-avtal”.

- För kännedom: Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 237 
”Val av kommunala nämnder med mera”.

- För implementering: Kommunstyrelsens finans och 
näringslivsutskotts beslut 2018-12-18 § 82 ”Utdelning av 
avkastning 2018 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål”.

14. Övrigt

- Svar till kommunstyrelsekontoret gällande intern kontroll på 
förvaltningsnivå om implementeringen av GDPR.


