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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll. 
Ersättare är Robin Håkansson. 
 
_ _ _ _  
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§ 128  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 129  Information 
 
 
Ordförande Niklas Evaldsson: 
 

• Informerar om utfallet i The Innovation in Politics Awards, 
där Sportoteket var nominerad i kategorin ”Quality of life”. 

• Informerar om utfallet i Stora Turismpriset där Norra Berget 
var nominerad. 

• Redogör för Kulturforum som hölls 12/12. 
 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

• Informerar om projektet att sänka Sundsvalls kommuns 
kostnader med 300 miljoner kronor. 

 
 
Friluftsstrateg Anders Erlandsson: 
 

• Ger statusuppdatering angående ansökan om vattenuttag i 
Sidsjön. 

• Informerar att projektet gällande terrängcykling, Dynamo 
Sundsvall, fått finansiering från Regionala 
strukturfondsprogrammet. Finansieringen för projektet är nu 
klar. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  Revidering 2019 av Lokalbehovsplan för 
kultur- och fritidsnämnden 
 (KFN-2019-00826-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av förvaltningens lokalbehovsplan 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har reviderat lokalbehovsplanen från 
2017 för att visa det långsiktiga behovet av lokaler och anläggningar 
för verksamheten 

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 - 

2019-12-04 - § 100 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00826-1 - Revidering 2019 av 

Lokalbehovsplan för kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Lokalbehovsplan för Kultur och fritid 2019_191118 
• Bilaga ObjekstlistaKOF2019november 
• Ulrika Burvall föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Planen revideras vartannat år. 
_ _ _ _ 
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§ 131  Beslut utredning Färsta ridanläggning - 
redovisning av förstudie 
 (KFN-2018-00008-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av utredningen avseende 

Färsta ridanläggning 
att  inte fortsätta planeringen av en alternativ placering av 

Färsta ridcenter 
 

Ärendet 
Förvaltningen har utrett vilka åtgärder som behövs för att Färsta 
ridcenter ska kunna behålla nuvarande funktioner på den plats den 
ligger idag samt alternativa placeringar för en ny anläggning 
motsvarande Färsta ridcenter 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, på 
arbetsutskottets förslag och önskar, för majoritetens räkning lämna 
samma protokollsanteckning som i arbetsutskottet. 

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

Protokollsanteckning 
Jeanette Hedlund (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
På grund av den kommande översynen gällande 
investeringsbudgeten, avvaktar vi vidare beslut i frågan gällande att 
genomföra en detaljstudie av Färsta ridcenter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 101 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00008-9 - Beslut utredning Färsta 
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ridanläggning - redovisning av förstudie 
• Bilaga Investeringsförslag med kostnadsbedömning - 

huvudförslag 
• Bilaga Bilaga 1 Färsta_ridcenter_lokalprogram_191114 
• Bilaga Bilaga 1A Färsta_ridcenter_lokalprogram utdrag SJVFS 
• Bilaga Bilaga 1B Färsta_ridcenter_lokalprogram_bygga-För-häst 
• Bilaga Bilaga 1C Färsta_ridcenter_lokalprogram_Utdrag_AFS 
• Bilaga Bilaga 1D 

Färsta_ridcenter_lokalprogram_statusbesiktning 
• Bilaga Bilaga 1E Färsta_ridcenter_lokalprogram_energiutredning 
• Bilaga Bilaga 2 Färsta_ridcenter_investeringsförslag_principskiss 

huvudförslag_191114 
• Bilaga Bilaga 3 

Färsta_ridcenter_Investeringsförslag_skiss_bef_191114 
• Bilaga Bilaga 4 Kalkyl alternativt förslag 
• Bilaga Bilaga 5 

Färsta_ridcenter_investeringsförslag_förklaring_kostnader 
• Bilaga Bilaga 6 

Färsta_ridcenter_Investeringsförslag_SvllKn_Agenda2030 
• Bilaga Bilaga 7 

Färsta_ridcenter_investeringsförslag_hållbarhetsaspekter 
• Bilaga Lokaliseringutredning 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 132  Rapport om intern kontrollplan 2019 inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
 (KFN-2018-00967-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten över uppföljning av 2019 års 

internkontroll 
 
att  uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna åtgärder 
 
att  överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens 

revisorer 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp plan för internkontroll 
2019 inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har utgått från det av 
kommunfullmäktige fastställda reglementet för internkontroll samt 
nämndens beslut om internkontroll 2019. 

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 - 

2019-12-04 - § 106 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00967-10 - Rapport om intern 

kontrollplan 2019 inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde 

• Bilaga Självdeklaration intern kontroll KFN 2019 
• Bilaga Rapportering av intern kontroll förvaltningschef KFN 

2019 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig - utreda kostnadsökning IT 

licenser 2015-2018 
• Bilaga PM utredning av ökade IT kostnader 2015-2019 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig - utreda kostnadsökning bilpool 
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2015-2018 
• Bilaga PM utredning av ökade bilkostnader 2015-2018 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig - kartläggning utbud närvaro 

kommundelar 
• Bilaga PM kultur- och fritidsverksamhet och befolkning i alla 

kommundelar 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig - Implementation av 

dataskyddsförordningen 
• Bilaga PM Implementering av dataskyddsförordningen 
• Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-03-25 §71 
• Marcus Svanberg föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Resultatet av internkontrollen ska, enligt internkontrollreglementet, 
rapporteras till kultur- och fritidsnämnden i samband med 
delårsrapport 1 och 2. Nämnden ska senast vid sammanträdet den 
18:e december rapportera resultatet av internkontrollens 
uppföljning/utvärdering till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
_ _ _ _ 
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§ 133  Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2020 
(KFN-2019-00476-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2020 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-24 genom en tekniskt 
omräknad mål- och resursplan om ekonomiska ramar för mål och 
resursplan 2020. 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, avslag till 
förvaltningens förslag till beslut och bifall till moderaternas mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut och bifall till kristdemokraternas mål och resursplan 2019-
2020 med plan för 2021-2022. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive 
yrkanden. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00476-3 - Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 
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• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i samband med delårsbokslut ett och två samt i 
årsredovisningen. 
_ _ _ _ 
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§ 134  Investeringsbidrag för 2020 
 (KFN-2019-00035-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fördela investeringsbidrag med 1 400 000 kronor till 21 

föreningar enligt bilagt förslag. 

Ärendet 
Det har kommit in 45 ansökningar om investeringsbidrag från 41 
föreningar. Det sammanlagda sökbeloppet är 7 422 550 kronor. 
Förvaltningens budget för investeringsbidrag är 800 000 kronor. 
 
Av tidigare beviljade investeringar som inte genomförts av 
föreningar har ca 1 100 000 kr återförts till årets budget. Av dessa 
medel har 500 000 kr redan beslutats tidigare under året för akuta 
åtgärder till Kovland Ishockeyförening och Njurunda Sportklubb. 
 
Förvaltningen föreslår att 23 ansökningar till 21 föreningar beviljas 
investeringsbidrag med totalt 1 400 000 kronor, enligt bilagt förslag. 

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 - 

2019-12-04 - § 102 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00035-1 - Investeringsbidrag för 

2020 
• Bilaga Fördelning investeringsbidrag för 2020 - förslag 
• Bilaga Investeringsbidrag för 2020 – karta 

 

Uppföljning av beslut 
Bidraget betalas ut retroaktivt efter att föreningen lämnat in 
kostnadsverifikat som överensstämmer med beviljad investering. 
Beslutet gäller ett år från beslutsdatum. Föreningen har möjlighet att 
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skriftligt ansöka om förlängd investeringsperiod om särskilda skäl 
föreligger. 
_ _ _ _ 
 
 
 



Ärendenr KFN- Förening
Beviljade investeringsbidrag 

2017-2018
Investering Motivering för beslut Sökt bidrag Total kostnad Egen insats Andra bidrag Beslut Särskilda villkor för bidraget

2019-00606 Alnö Scoutkår Byte av värmepump samt komplettering av 
ytterligare ett energihål för bergvärme

Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp. 
Föreningen har stor andel barn och unga 
medlemmar. Energieffektiviserande åtgärd som 
leder till modernisering av anläggning samt leder 
till minskade driftskostnader.

219 500 kr 219 500 kr 0 kr 0 kr 170 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00699 Alnö Skidklubb

75 000 kr år 2017 för markberedning till 
skidleksområde.

40 000 kr år 2018 för slaghack för att 
röja gräs och bygga om klubbhus till 
sekretariat- och funktionärsrum.

Byte av belysningsstolpar och armaturer

Förvaltningen föreslår avslag. Föreningen har 
ansökt om två bidrag. Det finns endast 
ekonomiskt utrymme för att bevilja bidrag  till 
den ena åtgärden. Föreningen prioriterar den 
andra ansökan (dnr KFN-2019-00701), vilket 
förvaltningen har hörsammat i förslaget till 
fördelning av bidrag.

191 465 kr 191 465 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00701 Alnö Skidklubb Se ovan.
Fyrhjuling för spårdragning och för skötsel av 
rullskidbana

Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp. 
Föreningen har stor andel barn och unga som 
medlemmar. Stöd till föreningen faller in under 
ambitionerna med Sundsvalls kommuns natur- 
och friluftsplan.

120 000 kr 182 125 kr 62 125 kr 0 kr 100 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00712 Dykets Intresseförening

100 000 kr år 2017 för att anlägga 
boulebana och flytta dit en stuga (gåva) 
att använda till klubblokal.

50 000 kr år 2017 för ombyggnad av ytor 
för omklädning, toalett och dusch.

50 000 kr år 2018 för etapp 1, bangolf. 
Etapp 1 innebar att föreningen fick 
överta bangolfbanorna om föreningen 
hämtade dem.

Bangolfbanor från Folkets Park till Dyket, etapp 2 
av 3

Bidrag kan beviljas för del av investeringen. 
Dykets friluftsområde är en viktig mötesplats för 
alla åldrar i
Njurunda. Bangolfbanorna kommer att komma 
till stor användning på området och är ett led i 
vidareutvecklingen av rekreationsområdet vid 
Dyket.

145 000 kr 145 000 kr 0 kr 0 kr 90 000 kr

Föreningen får använda bidraget till alla åtgärder 
som angetts och budgeterats i ansökan.

Förvaltningen vill förtydliga att beviljat bidrag inte 
innebär någon garanti för att bidrag ges för nästa 
etapp. Det är av vikt att föreningen fortsätter att 
söka andra medfinansiärer.

2019-00713 Dykets Intresseförening Se ovan.
Lekpark från Folkets Park till Dyket,
etapp 1 av 2

Bidrag kan beviljas för del av investeringen. 
Lekparken blir ett led i vidareutvecklingen av 
rekreationsområdet vid Dyket.

Föreningen får lekparken gratis mot att de 
hämtar den. Etapp 1 består av nedmontering, 
frakt och påbörjad renovering. Tanken är att 
mindre delar av lekparken ska placeras vid 
Galtström samt Myre turistinformation. 
Galtströms industriminne och 
Njurundaföretagarna bidrar därför med 
finansiering.

121 000 kr 136 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 100 000 kr

Föreningen får använda bidraget för kostnader 
kopplade till nedmontering, frakt till 
uppställningsplats samt till att påbörja renovering.

Förvaltningen vill förtydliga att beviljat bidrag inte 
innebär någon garanti för att bidrag ges för nästa 
etapp. Det är av vikt att föreningen fortsätter att 
söka andra medfinansiärer.

2019-00707 Fancy Cheer 70 000 kr år 2018 för gymnastikmattor. Gymnastikredskap
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

91 274 kr 91 274 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00635 Finska Föreningen Sundsvall
65 000 kr år 2017 för renovering och 
anpassning av toalettutrymme för 
funktionshindrade.

Byte av tre entrédörrar som uppfyller kraven för 
värme- och brandskydd

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

126 000 kr 151 836 kr 25 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00697
Friluftsfrämjandet Njurunda 
lokaavd.

50 000 kr år 2018 för förbättrad väg och 
slyröjning till Främjarstugan.

Investering i en kamin, inklusive montering, i 
föreningens stuga vid Fiskdammen

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

27 000 kr 30 000 kr 3 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00700 Heffnersklubban BK 11-mannamål x 2, 5-mannamål x 2, kodlås till 
dörrar samt taggar till kodlåset

Förvaltningen bedömer att föreningen kan 
beviljas bidrag för två 11-mannamål samt kodlås 
för slippa nyckelhantering.

5-mannamål till reducerat pris har erbjudits via 
Medelpads Fotbollsförbund på grund av 
regeländringar.

58 234 kr 58 234 kr 0 kr 0 kr 31 000 kr Föreningen får använda bidraget för inköp av 2x11-
manna mål samt kodlås till två stycken dörrar.



2019-00702 Holmbygdens Utveckling Solceller
Ansökan avvisas. Föreningen varken äger eller har 
nyttjanderättsavtal för byggnaden de söker 
bidrag för vilket är ett krav enligt regelverket.

422 000 kr 422 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00703 Holmbygdens Utveckling Bergvärme
Ansökan avvisas. Föreningen varken äger eller har 
nyttjanderättsavtal för byggnaden de söker 
bidrag för vilket är ett krav enligt regelverket.

806 250 kr 806 250 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00345
Hällan Lf 158 Hälleberget av 
IOGT-NTO

Låsbyte, tidsstyrt med koder
Bidrag kan beviljas. Förvaltningen ser positivit på 
att föreningen själva har ordnat delfinansiering 
av investeringen.

8 253 kr 28 253 kr 0 kr 20 000 kr 8 100 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00716 IFK Sundsvall Luftvärmepump till kanslibyggnad
Bidrag kan beviljas. Åtgärden är leder till 
energieffektivisering och en mer modern 
anläggning.

55 000 kr 55 000 kr 0 kr 0 kr 55 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00657 Judo Club Sundsvall 10 000 kr år 2017 som delfinanisering av 
läxrum.

Bullerdämpande åtgärder i form av draperi och 
ljudabsorbenter i taket

Föreningen har mycket stor andel barn och unga 
som medlemmar i föreningen. Både barn och 
vuxna upplever problem av höga ljudnivåer i 
lokalen vilket inverkar negativt på verksamheten. 

Förvaltningen bedömer att föreningen kan 
beviljas bidrag för en av åtgärderna. Föreningen 
prioriterar ljudabsorbenter i taket.

263 750 kr 263 750 kr 0 kr 0 kr 120 000 kr Föreningen får använda bidraget till kostnader för 
ljudabsorbenter med tillhörande arbete.

2019-00694 Klingstabygdens IF Snöskoter med packbox, arbetsbelysning och 
vinsch för preparering av skidspår

Bidrag kan beviljas. Stöd till föreningen faller in 
under ambitionerna med Sundsvalls kommuns 
natur- och friluftsplan.  

Förvaltningen bedömer att föreningen kan 
beviljas bidrag för snöskoter för att kunna hålla 
spåren öppna för allmänheten. På grund av högt 
slitage av de maskiner som används för 
spårpreparering finns tveksamheter hos 
privatpersoner att utföra denna syssla med egna 
maskiner.

80 000 kr 92 546 kr 12 546 kr 0 kr 80 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00709 Kubenbadets Intresseförening

160 000 kr år 2017 för investeringar till 
poolen; reningsverk, pumpar m.m.

100 000 kr år 2018 för fortsatt 
renovering av poolen.

Investering i lekplats inklusive installation, service 
av vattendammsugaren, poolöverdrag samt 
rullanordning, mätinstrument för badvatten, 
trädäck poolområde, ny pooltrappa, nya 
ytterdörrar

Bidrag kan beviljas. Anläggningen är viktig för 
meningsfull fritid barn och ungdomar. 
Förvaltningen bedömer att Kubenbadet är en 
betydelsefull anläggningen för fritid och motion 
för boende i  Bredsand, som är särskilt prioriterat 
område att stötta.

115 000 kr 148 000 kr 33 000 kr 0 kr 115 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00715 Kubikenborgs IF Renovering av klubbhus

Bidrag  kan beviljas. Föreningen har en mycket 
stor andel barn och unga som är medlemmar i 
föreningen. Förvaltningen ser mycket positivt på 
att föreningen själv under första etappen 
bekostat investeringskostnader för ca 600 000 kr. 
Investeringen avser bland annat installation och 
färdigställande av ventilation, värme, el, målning 
och golv i omklädningsrum.

100 000 kr 143 750 kr 43 750 kr 0 kr 100 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00689 Lucksta IF Nya lampor till befintliga stolpar vid 
fotbollsplanen

Föreningen har en mycket stor andel barn och 
unga som är medlemmar i föreningen. Bidrag kan 
beviljas med del av sökt belopp. 

100 000 kr 130 950 kr 30 950 kr 0 kr 80 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00686 Långlidens Byggnadsförening Ny diskmaskin samt installation
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

78 150 kr 78 150 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00650 Medelpads Dövas Förening
160 000 kr år 2018 för att ersätta 
servicebyggnad som revs p.g.a. 
mögelskada med s.k. moduler.

Fortsatt behov av bidrag för investeringar i de 
moduler som föreningen fått gratis. De har visat 
sig vara i sämre skick än förväntat. Bidrag söks nu 
för att lägga nytt plåttak, förstärka takstolar samt 
köpa in vitvaror, varmvattenberedare och 
hörslingor.

Föreningen har tidigare beviljats 
investeringsbidrag från Arvsfonden samt  
sammanlagt 160 000 kr från Kultur- och 
fritidsnämnden för investeringen i dessa 
moduler.

187 383 kr 197 383 kr 10 000 kr 0 kr 0 kr



2019-00704 Medskogsbrons Bollklubb 40 000 kr år 2018 för fotbollsmål.

Belysning av fotbollsplan samt renoveringar i 
form av fönsterbyte samt galler för fönster, 
läktaren, skyddsnät bakom mål samt nya 
bevattningsslangar och slangvagn

Föreningen har en mycket stor andel barn och 
unga som är medlemmar i föreningen. Idag har 
anläggningen ingen belysning vilket innebär att 
den inte kan nyttjas när det blir mörkt. 
Investering i belysning leder också till att planen i 
större utsträckning kan nyttjas för spontanidrott. 
Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp.

153 500 kr 153 500 kr 0 kr 0 kr 110 000 kr

Föreningen får använda bidraget för kostnaderna för 
belysning av fotbollsplanen. Föreningen får själv 
prioritera vilken eller vilka av övriga investeringar de 
vill göra för övriga bidragsmedel.

2019-00710 Medskogsbrons Bollklubb Se ovan.
Fotbollsmål; 2x5-mannamål, 2x7-mannamål, 
2x11-mannamål

Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp. 
Föreningen beviljades bidrag för fotbollsmål 
2018. Förvaltningen bedömer därför att 
föreningen kan beviljas bidrag för två 7-
mannamål.

5-mannamål till reducerat pris har erbjudits via 
Medelpads Fotbollsförbund på grund av 
regeländringar.

97 185 kr 97 185 kr 0 kr 0 kr 30 000 kr Föreningen får använda bidraget till inköp av 2x7-
mannamål. 

2019-00717
Medskogsbrons väg- och 
intresseförening

Stuga till Vintertjärn
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

50 000 kr 80 000 kr 30 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00646 Nedansjö IK Resultat- och matchklocka
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

16 875 kr 26 875 kr 10 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00411 Njurunda Sportklubb Inreda moduler till sovsalar med boende för ca 3 
lag. "sporthotell"

Föreningen har redan beviljats 250 000 kr i 
investeringsbidrag för akuta åtgärder under året.

638 000 kr 788 000 kr 30 000 kr 120 000 kr 0 kr

2019-00706 Selånger Fotbollsklubb (FK)

72 000 kr år 2017 för byte till 
energisnåla duschpaneler och 
installation.

90 000 kr år 2017 för investeringar i 
bevattningsmaskin och 
tryckstegringspump.

Miljövänlig gräsplan inklusive staket, målburar, 
läktare och räntekostnader samt ny 
avloppsbrunn

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

1 537 219 kr 5 300 000 kr 2 300 000 kr 2 000 000 kr 0 kr

2019-00690 SHRA Sundsvall
100 000 kr år 2017 för investeringar i 
"Toppstugan" - inköp av  värmepump, 
aerotemp och installation.

Byta 27 fönster, 3 dörrar
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

200 000 kr 280 469 kr 80 469 kr 0 kr 0 kr

2019-00627 Skönsbergs Biljardklubb Biljardbord Bidrag kan beviljas. Främjar aktiv fritid för äldre. 15 000 kr 15 000 kr 0 kr 0 kr 15 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00422 SPF Seniorerna Investering i en "Bridgemate"- utrustning som 
automatiskt räknar samman resultat

Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp. 
Främjar aktiv fritid för äldre.

15 000 kr 27 500 kr 12 500 kr 0 kr 10 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00149 Sund IF (Flodbergs IP)

40 000 kr år 2017 för inköp av barack för 
bland annat fikaförsäljning. Nya fönster 
till omklädningsrum. Grus till
uppfart. Nya mål.

Nytt plåttak på raststugan
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

3 938 kr 3 938 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00148 Sund IF (Sundvallen)

20 000 kr år 2017 för åtgärder till planen 
Sundvallen-Diken. Inköp av stolpar och 
skyddsnät mot
Johannedalsvägen.

Kompletteringar på nya vattenanläggningen, nytt 
tak på raststugan, 2x7-mannamål

Förvaltningen bedömer att föreningen kan 
beviljas bidrag för två 7-mannamål.

44 426 kr 48 426 kr 4 000 kr 0 kr 20 000 kr Föreningen får använda bidraget för inköp av 2x7-
mannamål.

2019-00692
Sundsvall Baseboll Soft 
Mosquitoes

60 000 kr år 2017 och 50 000 kr år 2018 
för baseboll- respektive softbollplanen.

Åkgräsklippare och ljudanläggning 
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

75 000 kr 103 000 kr 28 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00693 Sundsvalls Biljardklubb Omklädning av 6 st biljardbord

Föreningen är nystartad och har arbetat hårt för 
att säkra finansiering vid uppstarten av 
verksamheten av flera andra organisationer. 
Föreningen bidrar till bredd av fritidsaktiviteter i 
kommunen. De informerar barn och unga om sin 
verksamhet genom att besöka fritidsgårdar.

52 521 kr 52 521 kr 0 kr 0 kr 50 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00324
Sundsvalls Golfklubb, 
golfbanan

Renovering av green
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

200 672 kr 200 672 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00045
Sundsvalls Golfklubb, 
klubbhuset

Renovering av köket i klubbhuset
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

400 000 kr 824 000 kr 324 000 kr 100 000 kr 0 kr



2019-00653 Sundsvalls Klätterklubb

20 000 kr år 2017 för att bygga en ny 
väggsektion med över 1000 valbara 
klätterleder med
en digital applikation och
ledbelysning. Lätt att
anpassa leder för barn och
ungdomar.

Klättergrepp till klätterväggar

Bidrag kan beviljas med del av sökt belopp. Har 
barn och unga som medlemmar. Bidrar till 
nämndens grunduppdrag att erbjuda ett rikt och 
varierat utbud av aktiviteter i kommunen.

34 450 kr 34 450 kr 0 kr 0 kr 30 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00091 Sundsvalls Simsällskap 90 000 kr år 2018 för simlinor.
Utrustning för tidtagning godkänd av Svenska 
Simförbundet för större tävlingar

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

100 000 kr 1 364 307 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr

2019-00711 Sundsvalls Skytteallians Uppgradering av kulfång
Förvaltningen bedömer att föreningen bör 
beviljas bidrag. Om investeringen inte genomförs 
finns risken att nyttjandeförbud uppstår.

14 000 kr 19 000 kr 5 000 kr 0 kr 14 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00718 Sundsvalls Stadscirkus
40 000 kr år 2017 för inköp av tross 
Inköp av tross för trapets och 
vertikalrep.

Golvlyft för funktionshindrade samt kodlås
Bidrag kan beviljas. Föreningen har stor andel 
barn och unga medlemmar. Bidrag till föreningen 
är ett stöd till kulturutbudet i kommunen.

24 170 kr 24 170 kr 0 kr 0 kr 24 000 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00708 Svartviks IF Fotbollsmål 2x9-mannamål
Bidrag kan beviljas. Föreningen har stor andel 
barn och unga medlemmar.

7 900 kr 23 700 kr 0 kr 15 800 kr 7 900 kr Föreningen får använda bidraget för alla kostnader 
som angetts i ansökan.

2019-00724 Sättna Scoutkår Elinstallation
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

43 960 kr 43 960 kr 0 kr 0 kr 0 kr

2019-00656
Söröjebygdens 
Intresseförening

Nya 3-glasfönster i kapellet
Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

77 000 kr 92 000 kr 15 000 kr 0 kr 0 kr

2019-00714 Tuna Hembygdsförening 20 000 kr år 2018 för energibesparande 
åtgärder och ökad elsäkerhet.

Flytta stuga

Förvaltningen bedömer att föreningen kan 
beviljas bidrag för del av investeringen. Det bidrar 
till att skapa förutsättningar för levande 
landsbygd. Stugan kan nyttjas av förskolorna och 
föreningar i området som raststuga.

74 900 kr 106 200 kr 31 300 kr 0 kr 40 000 kr
Föreningen får använda bidraget för flytt av stuga. 
Bidrag beviljas för kostnaderna schaktning och 
kranlyft.

2019-00705 Ulvsjöns Folkets Hus 80 000 kr år 2017 för diverse underhålls- 
och förbättringsarbeten på huset.

Isolering och ny panel på fastighetens norra 
yttervägg. Byta ut fastighetens fönster till 3-
glasfönster samt ta bort några av  de befintliga 
fönstren

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

31 575 kr 105 250 kr 21 050 kr 52 625 kr 0 kr

2019-00293
Vänföreningen 
Schymbergsgården

Diverse utvändiga renoveringsåtgärder på 
huvudbyggnaden samt förrådsbyggnad

Föreningens ansökan kan inte prioriteras i denna 
omgång.

200 000 kr 300 000 kr 100 000 kr 0 kr 0 kr

Summa: 7 422 550 kr 1 400 000 kr
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§ 135  Utvecklingsbidrag, Ännu mera simning och 
idrott – Bredsands Skol-IF 
 (KFN-2019-00812-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Bredsands Skol-IF 130 000 kr i utvecklingsbidrag för 

projektet Ännu mera simning och idrott, 
 
att bidraget får användas för kostnader i projektet från 18 

december 2019 till 31 december 2020, 
 
att bidraget får användas till alla kostnader som har angetts i 

föreningens bidragsansökan för projektet, 
 
att Föreningsbyrån meddelar föreningen datum och villkor för 

uppföljning av projektet. 

Ärendet 
Bredsands Skol-IF söker 130 000 kr i utvecklingsbidrag 2020 för 
projektet Ännu mera simning och idrott. Det är en fortsättning på 
deras projekt som har genomförts under 2018 och 2019. 

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 - 

2019-12-04 - § 103 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00812-5 - Utvecklingsbidrag, Ännu 

mera simning och idrott – Bredsands Skol-IF 
• Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag, Ännu mera simning och 

idrott – Bredsands Skol-IF 
• Bilaga Verksamhetsberättelse 2018 2019 
• Bilaga Svar på frågor om redovisning 
• Bilaga Delredovisning 
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Uppföljning av beslut 
Ordinarie uppföljning i enlighet med gällande regelverk. 80 % av 
bidraget betalas ut i förskott och resterande 20 % kommer att betalas 
ut vid delredovisning.  
 
_ _ _ _ 
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§ 136  Frida Stéenhoff konstnärlig gestaltning 
(KFN-2019-00761-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  motta Qvinnouniversitetet Sundsvalls bidrag om 31 300 

SEK för uppförandet av en skulptur till minne av Frida 
Stéenhoff 

 
att  motta Sundsvalls Gilles bidrag om 100 000 SEK för 

uppförandet av en skulptur till minne av Frida 
Stéenhoff 

 
att  ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om medel från 

kommunens fonder för att komplettera 
Qvinnouniversitetets och Sundsvalls Gilles bidrag för 
uppförandet av en skulptur till minne av Frida 
Stéenhoff 

 
att  förutsatt att medel från kommunens fonder beviljas 

påbörja arbetet med att upphandla en skulptur till minne 
av Frida Stéenhoff 

 

Ärendet 
Qvinnouniversitetet Sundsvall och Sundsvalls Gille har överlämnat 
betalningsförbindelser om sammanlagt 131 300 SEK för syftet att 
resa en skulptur till minne över författaren Frida Stéenhoff.  
 

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 - 

2019-12-04 - § 105 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens konstutskott - 

2019-11-11 - § 4 
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• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00761-1 - Frida Stéenhoff 
konstnärlig gestaltning 

• Bilaga Betalningsförbindelse Sundsvalls Gille 
• Bilaga Bidrag till skulptur Frida Stéenhoff - Qvinnouniversitetet 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Månadsrapport November 2019 
(KFN-2019-00096-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 

Ärendet 
Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidskontoret i förhållande 
till mål- och resursplanen följs upp i delårsrapporter två gånger per 
år. 
Därutöver görs enkla månadsvisa uppföljningar. Förvaltningens 
helårsprognos avseende verksamhetens ekonomiska utfall visar 
budgetöverskottet 5,5 mnkr. 

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-2019-00096-21 - Månadsrapport 

November 2020 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport nov 2019 
• Bilaga Åtgärder  restriktivitet 2019 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i förvaltningens årsrapport 2019. 
_ _ _ _ 
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§ 138  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-12-18 
(KFN-2019-00003-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2019-12-11 
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-2019-00003-19 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2019-12-18 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2019-12-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2019-12-18 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Avslut av anställning med anledning av arbete i privat verksamhet, 

badvärd, idrotts- och fritidsavdelningen. Sista anställningsdag 2020-
01-31. 

- Nr 2626 Externa hyresavtal, avser kontorsrum Njurundahallen. 
Klockarbergets BK. Avtalstid 2019-06-01 – 2020-05-31. 

- Nr 2630 Skötselavtal, avser Hornsjön. Söröjebygdens 
Intresseförening. Avtalstid 2019-06-01 – 2019-08-31. 

- Nr 2631 Interna hyresavtal, avser 14364 Sidsjöbacken, projekt 95865 
uppgradering av konstsnöanläggning. Drakfastigheter. Avtalstid 2019-
11-01 – 2034-10-31. 

- Nr 2632 Upplåtelseavtal, avser rätten att marknadsföra och bedriva 
verksamhet inom ramen för konceptet i Sverige. Fritidsbanken 
Sverige. Avtalstid 2020-01-01 – 2034-12-31. 

 
 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Arkivassistent, intermittent, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning, 2019-11-21 – 2020-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, intermittent, 

Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning 2020-01-01 – 2020-12-
31. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, intermittent, 
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2020-01-01 – 2020-12-
31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, intermittent, 
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2020-01-01 – 2020-12-
31. 

- Nr 2627 Upplåtelseavtal, avser upplåtelse av lokalytor i Stallet, 
Svartviks industriminnen. Svartviks Kulturarv. Avtalstid 2019-11-01 – 
2022-10-31. 

- Nr 2629 Externa hyresavtal, avser uthyrning av Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen. Avtalstid 2019-11-01 – 2020-05-31. 

- Nr 2628 Externa hyresavtal, avser uthyrning av Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen. Avtalstid 2019-11-01 – 2020-05-31. 
 

 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

 
 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 

 

8. Föreningsbyrån 
- The Agency beviljas ett utvecklingsbidrag om 2 000 kronor. (KFN-

2019-00827) 
- KK Iskristallen Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om 4 500 

kronor. (KFN-2019–00757) 
 

9. Lotteritillstånd 
- IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-11-23 – 2019-11-24.(KFN-2019-
00794) 
 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2019-12-04. 
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11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2019-11-11. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-14, 

förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Klingsta 2:4. (KFN-
2019-00767) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-11, 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage, Älva 4:15. 
(KFN-2019-00775) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-13, 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Fjolsta 1:20. (KFN-2019-
00784) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-28 – 
förhandsbesked nybyggnad två bostadshus, Ortsjön 2:6. (KFN-2019-
00837). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-29 – 
förhandsbesked nybyggnad två enbostadshus, Fors 4:46. (KFN-2019-
00838). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-25 – 
nybyggnad av enbostadshus och garage, Älva 4:22. (KFN-2019-
00841). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-29 – samråd 
ändring av del av detaljplan för del av Ljusta 2:13. (KFN-2019-00850). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-11-20 – tidig 
dialog inför planbesked för vård- och omsorgsboende, Credit 7 
och 8. (KFN-2019-00768). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-12-09 – 
rivningslov för rivning av fritidshus, Spikarna 1:17. (KFN-2019-
00848). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-12-09 – 
nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av 
eldstad/rökkanal, Spikarna 1:17. (KFN-2019-00849). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-12-10 – 
granskning gällande detaljplan för Finnkajen, del av Stenstaden 
1:4 m.fl. (KFN-2019-00839) 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskotts beslut 2019-11-
19 § 77 ”Arbetssätt för tjänstemannaanalys”. 

- Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskotts beslut 2019-11-
19 § 79 ”Åtgärder för en ekonomi i balans - projektplan”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 229 ”Gemensamt 
reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls 
kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 214 ”Motion (KD) 
angående införande av byapeng”. 
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- Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 212 ”Motion (KD) 
angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 213 ”Motion (KD) 
angående pris för bästa volontärinsats”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11 § 245 ”Sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsen och dess utskott 2020 med plan för 2021”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 231 ”Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02 § 279 ”Kompensation till 
föreningar för inställda isaktiviteter på Gärdehov 2018”. 
 

 

14. Övrigt 
- Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland 2019-10-17 – fördelning 

mottagande nyanlända. 
- Kommunarkivets tillsynsrapport kultur- och fritidsnämnden, 2019-

12-03. 
- Beslut Datainspektionen gällande personuppgiftsincident, 2019-11-

22. Ärendet har tidigare varit med på förteckningen över 
anmälnings- och delegationsärenden, Datainspektionen har nu 
avslutat ärendet. (KFN-2019-00168) 
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