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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 45  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Information 
 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

• Informerar om kultur- och fritidsnämndens ekonomiska läge 
med prognos för 2020. 
 

• Ger en lägesbild i kultur- och fritidsförvaltningen avseende 
Covid-19. 

 
 
Lokalstrateg Elin Berglund och idrotts- och fritidschef Lars-Erik 
Återgård: 
 

• Informerar om förstudier och tidsplaner för åtgärder på sim- 
och badanläggningar. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 47  Investeringsbidrag för 2020 
 (KFN-2020-00022-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fördela investeringsbidrag med 1 400 000 kr till 13 föreningar 

enligt bilagt förslag 
 
att Medelpads Dövas Förening beviljas 50 000 kronor i 

investeringsbidrag för 2020 och att dessa medel tas från den 
pott på 250 000 kronor som avsattes för föreningar som bidrar 
till utjämning av sociala skillnader i levnadsvillkor i samband 
med nämndens beslut om verksamhetsbidrag för 2020 

 

Ärendet 
Det har kommit in 30 ansökningar om investeringsbidrag från 27 
föreningar. Det sammanlagda sökbeloppet är 6 951 704 kronor. 
Förvaltningens budget för investeringsbidrag är 1 400 000 kronor för 
denna sökomgång 2020. Förvaltningen föreslår att 13 ansökningar 
från  
13 föreningar beviljas bidrag med totalt 1 400 000 kronor, enligt 
bilagt förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-04-15 - § 41 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00022-1 - Investeringsbidrag för 

2020 
• Bilaga BILAGA Förslag fördelning Investeringsbidrag 2020 
• Bilaga Karta geografisk spridning av Investeringsbidrag för 2020 
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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 
skriftligt ansöka om förlängd investeringsperiod om särskilda skäl 
föreligger. 
_ _ _ _ 
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Ärende-
nr

KFN-

Förening Investering Sökt bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) Övrig 
finansiering

Medlemmar 
(barn och 

unga 0-20 år)
Förslag

Kommundel/område
Motivering för beslut
Ev. särskilda villkor för bidraget

Inv. bidrag 2017-2020
Året avser det år som bidraget 

fick användas.

2020-
00075

Alnö hembygds-
förening

Reparation och utbyggnad 
av scengolv, 
Termostatventiler för 
befintlig varmvatten-
beredare i Logen, Ersättning 
havererad rökgasfläkt i 
smedjan

105 500 kr
1) 130 500 kr
2) 25 000 kr
3) 0 kr

Totalt 500
varav 

220 män
280 kvinnor

50 000 kr

Alnön. Bidrag beviljas med del av 
sökt belopp. Scenen används ofta 
och av många olka målgrupper och 
kommer många invånare till gagn. 
Tillgängligheten för evenemang och 
uthyrning ökar.

Särskilda villkor för bidraget: Bidrag 
beviljas för reparation och 
utbyggnad av scengolv och får 
används för kostnaderna i ansökan 
som avser den delen av 
investeringen.

kr0

2020-
00089

Alnö IF

Belysning, anlägga gräsplan 
på befintlig grusplan på 
Släda IP, Ny kiosk, rusta upp 
avbytarhus, bygga 
avbytarhus, nya fullstora 
nät bakom målen m.m.

1 450 000 kr
1) 1 450 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 866
varav 

363 pojkar
 256 flickor

156 män
91 kvinnor

0 kr
Alnön. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

2018: Föreningen beviljades 
400 000 kr för att konvertera 
fotbollsplan på Äppellunda från 
7-manna till 9-mannaplan samt 
byta konstgräsmatta. 

2020-
00072

Alnö Skidklubb 
(Alnö SK)

Byta ut befintlig 
kvicksilverbelysning och 
stolpar på Skidstadion till 
nya led-armaturer och 
master vilket förväntas 
minska elkostnaden med 50 
%. 

239 000 kr
1) 239 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 232
varav

 73 pojkar 
77 flickor
53 män

29 kvinnor

0 kr
Alnön. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång

2017-2018: Beviljades
75 000 kr för att anlägga ett 
skidleksområde.
2019: 40 000 kr slaghack och 
ombyggnation av klubbhus. 
2020: 100 000 kr för fyrhjuling.

Investeringsbidrag 2020
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2020-
00074

Byggnads-
föreningen TOR 
u.p.a

Föreningen vill investera i 
en ny luftvärmepump då 
kompressorn är slut på den 
befintliga.

30 000 kr
1) 30 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 105
varav 

56 män
49 kvinnor

20 000 kr

Alnön. Bidrag beviljas till ny 
luftvärmepump. Åtgärden leder till 
en energieffektivisering och är 
avgörande för att lokalen ska kunna 
användas. Lokalen används och hyrs 
ofta ut till alla åldrar och 
målgrupper. Föreningen får 
använda bidraget för alla kostnader 
i ansökan.

kr0

2020-
00101

Dykets 
Intresseförening

Inköp av brygga 64 091 kr
1) 54 091 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 350
varav 

38 pojkar
46 flickor
146 män

123 kvinnor

0 kr
Njurunda/Kvissleby. Föreningens 
ansökan kan inte prioriteras denna 
omgång.

2017-2018: Beviljades 150 000 
kr för flytt av stuga, anläggning 
av boulebanan samt 
ombyggnad av allmänna 
omklädningsrum. 
2019: 50 000 kr för tillvarata 
golfbanan från Folkets Park
2020: 190 000 för att renovera 
och placera golfbanan från 
Folketspark och tillvara ta delar 
från lekplatsen på Folkets Park 
för att kunna använda på 
Dykets anläggning.
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2020-
00102

Dykets 
Intresseförening

Inköp av handikappbrygga 108 607 kr
1) 108 607 kr
2) 5 000 kr
3) 0 kr

Totalt 350
varav

 38 pojkar
46 flickor
146 män

123 kvinnor

0 kr
Njurunda/Kvissleby. Föreningens 
ansökan kan inte prioriteras denna 
omgång

2017-2018: Beviljades 150 000 
kr för flytt av stuga, anläggning 
av boulebanan samt 
ombyggnad av allmänna 
omklädningsrum. 
2019: 50 000 kr för tillvarata 
golfbanan från Folkets Park
2020: 190 000 för att renovera 
och placera golfbanan från 
Folketspark och tillvara ta delar 
från lekplatsen på Folkets Park 
för att kunna använda på 
Dykets anläggning.

2020-
00088

Fancy Cheer 
Sundsvall

Föreningen är i en ny lokal 
och behöver investera i 
olika typer av 
gymnastikutrustning.

139 488 kr
1) 139 488 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 85
varav

 75 flickor
1 man

9 kvinnor

60 000 kr

Sundsvall tätort. Bidrag beviljas för 
del av kostnaden. Föreningen är 
den enda cheerleadingföreningen i 
hela Västernorrland och lockar till 
största del tjejer. 

Särskilda villkor för bidraget:
Föreningen får själva avgöra vilken 
utrustning i ansökan som de 
prioriterar att köpa in till 
verksamheten.

2019: Beviljades 70 000 kr för 
mattor.

2020-
00070

Finska Föreningen 
i Sundsvall

Byta ut tre entrédörrar som 
inte uppfyller krav för 
värme- och brandskydd

126 000 kr
1) 152 000 kr
2) 26 000 kr
3) 0 kr

Totalt 145
varav

11 pojkar
8 flickor
54 män

72 kvinnor

0 kr
Sundsvall tätort/Kubikenborg. 
Föreningens ansökan kan inte 
prioriteras denna omgång

2018: Beviljades 65 000 kr för 
att renovera och 
handikappanpassa 
toalettutrymmet.
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2020-
00081

Frilufts-
främjandet 
Njurunda 
lokalavdelning

Ny vedbod/ förvaringsbod 
till främjarstugan vid 
FIskdammen

23 000 kr
1) 28 815 kr
2) 5 815 kr
3) 0 kr

Totalt 309
varav

83 
pojkar/flickor 

157 
män/kvinnor

0 kr
Njurunda. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång

2019: Beviljades 50 000 kr för 
vägförbättringar till 
främjarstugan.

2020-
00068

HIF Kämparna Uppgradera 8 skjutbanor. 261 330 kr
1) 261 330 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 229
varav

11 pojkar
4 flickor
108 män

106 kvinnor

64 000 kr

Sundsvall tätort/Sundsbruk. Bidrag 
beviljas för uppgradering av två 
skjutbanor (en kostar 32 000 kr). De 
har tidigare beviljats bidrag för 
uppgradering av två skjutbanor 
(2016 och 2019). Föreningen har 
uppgett att investeringen kan göras 
i etapper.

Särskilda villkor för bidraget:
Föreningen får använda bidraget för 
att uppgradera två skjutbanor.

2019: Beviljades 30 000 kr för 
att uppgradera en skjutbana.

2020-
00091

Långlidens 
Byggnads-förening

12 bord samt stolar 8 700 kr
1) 8 700 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 99
varav

50 män
44 kvinnor

0 kr
Indal-Liden/Långliden. Föreningens 
ansökan kan inte prioriteras denna 
omgång.

2018: Beviljades 100 000 kr för 
att restaurera västra gaveln. 

2020-
00096

Matfors Scoutkår

Flytta in mulltoan till stugan 
från ett kallutrymme och 
iordningställa för detta med 
avlopp etc.  

79 540 kr
1) 129 540 kr
2) 50 000 kr
3) 0 kr

Totalt 71
varav

 34 pojkar 
25 flickor

4 män
8 kvinnor

0 kr
Matfors. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

kr0

2020-
00073

Medelpads Dövas 
Förening

Renovering av stugor, 
brandvarnare, 
varmvattenberedare, 
luftvärmepump, AVH-
utrusning 

284 826 kr
1) 424 826 kr
2) 140 000 kr
3) 0 kr

Totalt 117
varav

6 pojkar
11 flickor
49 män

51 kvinnor

0 kr
Alnön. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

2018: Beviljades 160 000 kr (80 
000 kr + tidigare beviljat 80 000 
kr som nu blev dedikerat för 
moduler) för kostnader kopplat 
till uppförande av moduler som 
servicebyggnad.
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2020-
00100

Njurunda 
Boulklubb

Bygga en serveringsaltan 
med tak vid klubbstugan 
(och boulbanan)

71 307 kr
1) 71 307 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 85
varav

3 pojkar
4 flickor
46 män

32 kvinnor

0 kr
Njurunda. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

kr0

2020-
00092

Njurunda IK

Föreningen vill och behöver 
renovera duschuytrymmen i 
omklädningsrum  inkl 
domarrum

266 250 kr
1) 212 500 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 190
varav

170 flickor
20 kvinnor

250 000 kr

Njurunda. Bidrag beviljas för största 
delen av investeringen. Föreningen 
har enbart flickor som medlemmar 
och har inte blivit beviljade något 
investeringsbidrag tidigare. 
Föreningen har en stor barn- och 
ungdomsverksamhet och är måna 
om att få behålla sina medlemmar 
långt upp i åldrarna. Föreningen har 
också genomgått utbildningen "Ett 
tryggt föreningsliv för alla!". 
Bidraget får användas enligt 
kostnader i ansökan.

kr0

2020-
00093

Njurunda IK
transport och installation av 
ny kiosk och möteslokal

54 500 kr
1) 54 500 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 190
varav

170 flickor
20 kvinnor

0 kr
Njurunda. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

kr0

2020-
00034

Njurunda 
Ryttareförening

Föreningen ansöker om 
bidrag för att investera i LED-
belysning till uteridbanan 
som idag helt saknar 
belysning. Belysningen 
kommer då även att belysa 
parkeringen.

100 000 kr
1) 100 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 337 
varav

10 pojkar
215 flickor

16 män
96 kvinnor. 

80 000 kr

Njurunda. Bidrag beviljas för 
belysningen till uteridbanan. 
Investeringen bidrar till ökad 
säkerhet och gör även att 
uteridbanan kan användas fler 
timmar.

Särskilda villkor för bidraget:
Bidraget får användas för att 
investeria i belysning som avser 
uteridbanan.

2017-2018: Beviljades
25 900 kr men avstod 2019 
från bidraget.
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2020-
00097

Njurunda 
Sportklubb

Inreda moduler till sovsalar 
med boende för 2-3 lag

843 000 kr
1) 1 133 000 kr
2) 100 000 kr
3) 80 000 kr

Totalt 615 
varav

310 pojkar
54 flickor
165 män

86 kvinnor

0 kr
Njurunda. Föreningens ansökan kan 
inte prioriteras denna omgång.

2019: Beviljades 250 000 kr för 
kylaraggregat.

2020-
00117

Selångers 
Hembygds-
förening

Nytt golv i bagarstugan 82 935 kr
1) 82 935 kr
2) 10 000 kr
3) 0 kr

Totalt 288 
varav 

120 män
168 kvinnor

0 kr

Sundsvall tätort/Selånger. 
Föreningens ansökan avvisas då den 
inkommit efter 31 januari som var 
sista dag för inlämning av ansökan 
om investeringsbidrag. 

kr0

2020-
00085

SHRA Sundsvall

Föreningen ansöker om 
kostnader för etapp 1 i 
projektet att anlägga en 
Kartingbana på sin 
anläggning.

300 000 kr
1) 1 029 360 kr
2) 44 860 kr
3) 684 500 kr

Totalt 468
varav

78 pojkar
33 flickor
271 män

86 kvinnor

300 000 kr

Sättna. Bidrag beviljas för etapp 1. 
Föreningen har stor andel annan 
medfinansiering. Det finns idag 
ingen annan kartingbana i länet, de 
barn och unga som vill hålla på med 
karting kan delvis träna på 
mittsverigebanan, men åker ofta till 
andra kommuner för riktig bana. 
Yngsta åldersgruppen inom karting 
är 7 år, vilket gör att SHRA kan 
erbjuda sin anläggning och 
verksamhet till fler barn och unga. 
Motorsporten lockar både flickor 
och pojkar. Föreningen vill även 
göra hela kartinganläggningen 
tillgänglighetsanpassad för att 
kunna ta emot och erbjuda 
verksamhet även för 
funktionshindrade. Projektet är 
uppdelat på 3 etapper. Bidraget får 
användas enligt angivna kostnader i 
ansökan.

2018: Beviljades 100 000 kr för 
inköp av värmepump och 
aerotemp till Toppstugan. 
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2020-
00090

Sidsjö Böle IF
Konstgräsplan till 2 x 5-
mannaplaner

350 000 kr
1) 700 000 kr
2) 350 000 kr
3) 0 kr

Totalt 480
varav 

245 pojkar
228 flickor

7 män
0 kvinnor

350 000 kr

Sundsvall tätort/Sidsjö. Bidrag 
beviljas för två konstgräsplaner. 
Föreningen har stor barn- och 
ungdomsverksamhet. Föreningen 
har idag ingen konstgräsplan och 
tvingas hyra andra planer för ca 300 
000 kr/år då deras gräsplaner slits 
hårt. De prioriterar att lägga 
konstgräs i första hand på deras 5-
mannaplaner som används av de 
yngre barnen och slits fortast under 
säsongen. Föreningen finansierar 
investeringen med 50 %. 
Föreningen får använda bidraget för 
alla kostnader i ansökan.

2019: Beviljades 60 000 kr för 
nytt bevattningssystem samt 
renovera klubbhus

2020-
00071

Sundsvall baseball 
softboll Club 
Mosquitoes

Ljudanläggning  och 
gräsklippare

75 000 kr
1) 103 000 kr
2) 28 000 kr
3) 0 kr

Totlat 168
varav

 74 pojkar
32 flickor
38 män

24 kvinnor

0 kr
Sundsvalls tätort/Kubikenborg. 
Föreningens ansökan kan inte 
prioriteras denna omgång.

2018: Beviljades 60 000 kr för 
uppförande av byggnad för bla 
funktionärer och en 
resultattavla.
2019: 50 000 kr för att rusta 
upp den separata 
softbollplanen.

2020-
00086

Sundsvall-
Ortviken 
Bågskytteklubb

Lån (600 000 kr), draperi/ 
anpassad belysning, 
mediautrustning, 
luftvärmepump samt 
installation, utemiljö

665 000 kr
1) 665 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 123
varav

22 pojkar
26 flickor
45 män

30 kvinnor

0 kr
Sundsvall tätort/Kubikenborg. 
Föreningens ansökan kan inte 
prioriteras denna omgång.

2018: Beviljades 100 000 kr för 
att betala lån på den uppförda 
Bågskyttehallen som de 
beviljades 550 000 kr i 
investeringsbidrag för 2017.
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2019-
00066

Sundsvalls 
Golfklubb

Föreningen investerar i nytt 
greenområde vid hål nr 3 
för att utveckla banan. 
Greenområdet  
fungerar/växer inte som 
den ska, samt att 
föreningen vill öka 
tillgängligheten för alla 
spelare genom att skapa ett 
greenområde som lättare 
kan anpassas utifrån olika 
spelnivåer, från nybörjare 
till den mest avancerade. 

200 000 kr
1) 211 000 kr
2) -
3) 0 kr

Totalt 1433
varav

131 pojkar
65 flickor
826 män

411 kvinnor

50 000 kr

Njurunda/Skottsund. Del av 
bidraget beviljas  till kostnader för 
renovering av greenområdet vid hål 
3.

Investeringen bedöms nå alla de 
barn och ungdomar som finns i 
verksamheten.

Föreningen har satsat hårt på 
juniorverksamheten och har sedan 
2008 ökat från ca 34-40 juniorer till 
idag ca 200 aktiva barn och 
ungdomar. Sundsvalls Golfklubb 
räknas idag som den största 
juniorverksamheten i Norrland och 
en av de största i Sverige. Klubben 
har dessutom en av landets största 
procentuella andel tjejer i 
verksamheten. 2019 drog 
föreningen igång en stor satsning på 
att få in fler tjejer i föreningen, 
vilket gett resultat. Tjejsatsningen 
fortsätter under 2020 och 2021.

kr0

2020-
00033

Sundsvalls 
Orienterings-
klubb (SOK)

Inköp och installation av 
brandlarm och 
utrymningslarm då detta 
krävs i lokaler som nyttjas 
för övernattning. 

30 000 kr
1) 30 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 523
varav

88 pojkar
80 flickor
185 män

170 kvinnor

26 000 kr

Sundsvall tätort/Sidsjö. Bidrag 
beviljas för ansökt investering. 
Föreningen har många barn- och 
ungdomar i sin verksamhet. Lokalen 
används för övernattning både av 
andra föreningar vid exempelvis 
cuper samt av föreningen själv då 
de anordnar aktiviteter. Föreningen 
får använda bidraget för alla 
kostnader i ansökan.

kr0
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2020-
00077

Sundsvalls 
Skytteallians

Luftvämepump inklusive 
montering i samlingslokal

24 000 kr
1) 29 000 kr
2) 5 000 kr
3) 0 kr

Totalt 450
varav

 20 pojkar
10 flickor
400 män

20 kvinnor

20 000 kr

Sundsvall tätort/Knävland. Bidrag 
beviljas för ansökt investering.  
Föreningen ansöker årligen om 
anläggningsbidrag - denna 
energieffektiviseringsåtgärd bör 
resultera i minskad elkostnad och 
därmed minskat behov av bidrag för 
energikostnader. Föreningen får 
använda bidraget för alla kostnader 
i ansökan.

2020: Beviljades 14 000 kr för 
uppgradering av kulfång.

2020-
00094

Svartviks IF
Inköp av 
belysningsarmaturer

118 925 kr
1) 141 425 kr
2) 22 500 kr
3) 0 kr

Totalt 199
varav

 101 pojkar
8 flickor
60 män

30 kvinnor

100 000 kr

Njurunda/Nolby. Del av bidrag kan 
beviljas. Föreningen har stor barn- 
och ungdomsverksamhet. 
Investeringen medför en 
energieffektivisering då de byter ut 
gammal belysning mot modern 
ledbelysning samt att de kan nyttja 
fotbollsplanen längre under 
säsongen då den bli väl upplyst. 
Föreningen får använda bidraget för 
alla kostnader i ansökan.

2020: Beviljades 7 900 kr för 
två fotbollsmål.

2020-
00095

Svartviks IF
Renovering av dusch-
/omklädningsrum

452 130 kr
1) 452 130 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Totalt 199
varav

101 pojkar
8 flickor
60 män

30 kvinnor

0 kr
Njurunda/Nolby. Föreningens 
ansökan kan inte prioriteras denna 
omgång

2020: Beviljades 7 900 kr för 
två fotbollsmål.
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2020-
00084

Ulvsjöns folkets 
Husförening

Isolering och ny panel på 
norra väggen, Byte till 
treglasfönster samt 
minskning av fönster för 
energieffektivisering, 

31 575 kr
1) 105 250 kr
2) 21 050 kr
3) 52 625 kr

Totalt 101
varav

6 pojkar
8 flickor
40 män

47 kvinnor

30 000 kr

Stöde. Bidrag beviljas för ansökt 
investering. Fastigheten är en viktig 
mötesplats för byn. Föreningen hyr 
ut lokaler för privata tillställningar 
men arrangerar även själv olika 
aktiviteter såsom exempelvis 
valborgsmässofirande, 
hemvändardag samt skotercaféet 
som de har öppet lördagar under 
februari-mars. Föreningen får 
använda bidraget för alla kostnader 
i ansökan.

2018: Beviljades 80 000 kr för 
underhåll på huset samt större 
altan.

2020-
00116

Vetten Alpina IF

Rusta upp de baracker som 
införskaffades 2019 för att 
kunna använda dem som 
värmestuga för både 
nyttjare av anläggningen 
samt personal. 

367 000 kr
1) 392 000 kr
2) 25 000 kr
3) 0 kr

Totalt 190
varav

55 pojkar
55 flickor
40 män

40 kvinnor

Ansökan 
avvisas

Indal-Liden/Liden. Föreningens 
ansökan avvisas då den inkommit 
efter 31 januari 2020, som var sista 
dag för inlämning av ansökan om 
investeringsbidrag denna omgång.

2018: Beviljades 200 000 kr för 
högtryckspump till snökanon, 
container, baracker mm.
2019: Beviljades 120 000 kr för 
inköp av styrenhet till 
pistmaskin samt skoter till 
verksamheten.

Summa: 6 951 704 kr 1 400 000 kr
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§ 48  Hyresbidrag för 2019 
 (KFN-2020-00023-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fördela hyresbidrag för 2019 till 23 föreningar med 

2 417 900 kronor enligt förvaltningens förslag i bilaga. 
 

Ärendet 
24 föreningar har ansökt om hyresbidrag om totalt 10 415 766 kr för 
hyreskostnader under 2019. En särskild prioritering har gjorts för 
föreningar med hög andel barn och unga1 bland medlemmarna. 
Förvaltningen föreslår att hyresbidrag fördelas till 23 föreningar med 
2 417 900 kr. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-04-15 - § 42 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00023-1 - Hyresbidrag för 2019 
• Bilaga Hyresbidrag för kostnader 2019 – förslag 
 

Uppföljning av beslut 
Bidraget beräknas utifrån kostnader under föregående kalenderår. 
Föreningarna har till ansökan bifogat kostnadsunderlag. Ingen 
ytterligare uppföljning behövs. 
 
_ _ _ _ 
 

                                                 
1 Barn och unga 0-20 år 
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Ärende-
nr

KFN-

Förening
Bidrag 

föregående 
omgång

Antal 
medlem-

mar

Andel 
barn och 

unga

Total hyres-
kostnad

Godkända 
kostnader

Besluts-
alternativ 1:
Viktat bidrag 
max 38 % + 
individuell 
bedömning

Besluts-
alternativ 2:
Viktat bidrag 

max 38 %

Besluts-
alternativ 3:
Viktat bidrag 

max 40%

Förvalt-
ningens
förslag 

(alternativ 1, 
avrundat) 

Information om föreningen och 
kommentarer till beslut

2020-
00114

Aikido Sundsvall 
Meiseikai IF

22 000 kr 96 58% 60 000 kr 60 000 kr 22 800 kr 22 800 kr 24 000 kr 22 800 kr

Aikido Sundsvall Meiseikai bedriver 
kampsport och hyr lokal av Judo 
Sundsvall. Bedriver bl.a. tävlingsfri 
barnverksamhet. 

2020-
00118

Alnö 
Slöjdförening

avslag 38 0% 16 276 kr 16 276 kr 814 kr 814 kr 814 kr 800 kr

Alnö slöjd bedriver verksamhet 
inom textilslöjd och är en 
kvinnodominerad förening. 

Anledningen till avslag ifjol var att 
föreningen beviljats 
verksamhetsbidrag för den 
perioden, där hyreskostnader 
ingick.

2020-
00104

Fancy Cheer 
Sundsvall

21 000 kr 85 88% 161 173 kr 159 214 kr 60 501 kr 60 501 kr 63 686 kr 60 500 kr

Fancy Cheer Sundsvall är en cheer 
leadingförening och den enda  
cheerleadingförening i länet. 

Anledningen till att föreningen har 
högre hyreskostnad i år än 
föregående år beror på att 
föreningen vid föregående 
ansökningsomgång endast hade 
haft tillgång till lokalen i fyra 
månader under 2018.

2020-
00121

Föreningen HC 
D&D

sökte ej 30 13% 16 480 kr 16 480 kr 824 kr 824 kr 824 kr 800 kr

HC D&D är en nybildad 
dansförening inom countrydance 
och linedance som hyr lokaler på 
Alnö. 
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2020-
00112

IF Friskis & Svettis 
i Sundsvall

191 500 kr 5568 21% 4 078 109 kr 4 078 109 kr 203 905 kr 203 905 kr 203 905 kr 203 900 kr

Friskis och Svettis är en stor 
förening med verksamhet för såväl 
vuxna som barn och unga. Inte 
minst är den viktg för unga tjejer 
som inte lockas till den 
traditionella föreningsidrotten.

2020-
00127

Judo Club 
Sundsvall

207 000 kr 575 75% 530 923 kr 530 923 kr 201 751 kr 201 751 kr 212 369 kr 201 800 kr

Judo Club Sundsvall bedriver 
kampsport i form av judo. 
Verksamheten är främst riktad till 
barn och unga.

2020-
00053

KK Iskristallen 4 200 kr 445 39% 9 175 kr 9 175 kr 2 753 kr 2 753 kr 2 753 kr 2 800 kr

Konståkningsklubben Iskristallen 
(KK Iskristallen) är en 
konståkningsförening för alla 
åldrar. Föreningen bedriver också 
skridskoskola.

KK Iskristallen har sin ordinare 
verksamhet på Gärdehov. Under 
2019 har föreningen även hyrt 
ishall i Söderhamn och Hudiksvall, 
samt Sidsjö idrottshall.

2020-
00126

Kovlands 
Idrottsförening

3 400 kr 681 32% 3 000 kr 3 000 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr

Kovlands idrottsförening bedriver 
verksamhet inom fotboll, skidor, 
varpa och orientering. De har sin 
huvudsakliga verksamhet på egen 
anläggning som de får 
anläggningsbidrag för. De hyr 
andra lokaler endast vid tillfälliga 
behov, i detta fall för 
ungdomsfotboll. 
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2020-
00131

Kovlands 
Ishockeyförening

835 000 kr 376 58% 2 087 168 kr 2 087 168 kr 820 000 kr 793 124 kr 834 867 kr 820 000 kr

Kovlands Ishockeyförening 
bedriver en stor 
ishockeyverksamhet och 
hockeyskola för barn och unga.

Förslaget baseras på redovisade 
kostnader, täckningsgrad samt 
med hänsyn till tidigare 
bidragsnivå.

2020-
00123

Kubikenborgs 
ungdoms- och 
sportskytte-
förening

43 500 kr 58 76% 72 072 kr 72 072 kr 27 387 kr 27 387 kr 28 829 kr 27 400 kr

Kubikenbordgs ungdoms- och 
sportskytteförening är en av få 
skytteföreningar som bedriver 
verksamhet för barn och unga.

2020-
00132

Midälva 
Genealogiska 
Förening

avslag 263 0% 34 152 kr 34 152 kr 1 708 kr 1 708 kr 1 708 kr 1 700 kr

Midälva genealogiska förening 
bedriver kurser och föreläsningar 
inom släktforskning och hyr loakler 
på Grönborgs. 

Anledningen till avslag ifjol var att 
föreningens beviljats 
verksamhetsbidrag för den 
perioden, där hyreskostnader 
ingick.
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2020-
00108

Njurunda 
Sportklubb

850 000 kr 615 59% 2 299 140 kr 2 299 140 kr 840 000 kr 873 673 kr 919 656 kr 840 000 kr

Njurunda Sportklubb bedriver 
ishockey- och fotbolls-verksamhet. 
Föreningen har tidigare haft ett 
avtal med KFN:s idrott- och 
fritidsavdelning för 
anläggningskostnader. Föreningen 
ansökte om hyresbidrag första 
gången föregående år.

Förslaget baseras på redovisade 
kostnader, täckningsgrad, tidigare 
bidragsnivå samt generell 
skälighetsbedömning.

2020-
00111

Skönsbergs 
Brottningsklubb

17 500 kr 88 66% 45 320 kr 45 320 kr 17 222 kr 17 222 kr 18 128 kr 17 200 kr

Skönsbergs brottningsklubb har 
brottningsverksamhet främst för 
barn och unga och håller till i EQ 
House, Skönsberg. 

2020-
00119

Stöde Form Ideell 
Förening

sökte ej 79 0% 82 320 kr 0 kr Avslag Avslag Avslag Avslag

Stöde Form har beviljats 
verksamhetsbidrag för 2019 där 
hyran ingår och kan därför inte 
beviljas hyresbidrag i denna 
omgång. Föreningen kan söka 
hyresbidrag 2021 för 
hyreskostnader 2020. 

2020-
00135

Sund IF 15 000 kr 327 58% 36 744 kr 36 744 kr 13 963 kr 13 963 kr 14 698 kr 14 000 kr

Sund IF är en fotbollsförening med 
mycket verksamhet för barn och 
unga. De bedriver främst sin 
verksamhet på egna anläggningar 
som de får anläggningsbidrag för. 
De hyr lokaler för kansli och 
utbildningar.
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2020-
00040

Sundsvall 
Granloholms 
Bollklubb

5 000 kr 165 87% 30 684 kr 30 684 kr 11 660 kr 11 660 kr 12 274 kr 11 700 kr

Sundsvall Graloholms Bollklubb är 
en innebandyförening med 
verksamhet främst för barn och 
unga.

2020-
00128

Sundsvall Makers sökte ej 139 48% 13 890 kr 13 890 kr 4 167 kr 4 167 kr 4 167 kr 4 200 kr

Sundsvall Makers är en relativt ny 
förening som erbjuder sina 
medlemmar tillfällen att bygga och 
skapa efter egna idéer - med 
återbruk och ny samt traditionell 
teknik i kombination. Föreningen 
håller till på Tvätteriet Prtotyplabb 
och Makerspace.

2020-
00069

Sundsvalls 
Biljardklubb

sökte ej 97 7% 135 975 kr 135 975 kr 6 799 kr 6 799 kr 6 799 kr 6 800 kr

Sundsvalls Biljardklubb är en 
återupplivad förening som nu hyr 
en egen lokal. Föreningen har 
tidigare hyrt in sig i biljardhall i 
Bosvedjan. Föreningen har fått 
stöd av RF-SISU för att renovera 
lokalen och köpa in bord med 
mera. De arbetar också för att 
locka fler ungdomar till föreningen.

2020-
00122

Sundsvalls 
klätterklubb

60 000 kr 152 24% 252 768 kr 252 768 kr 37 915 kr 37 915 kr 37 915 kr 37 900 kr

Sundsvalls Klätterklubb är en 
klätterförening. Föreningen lockar 
olika åldrar och erbjuder även 
familjeklättring.

2020-
00130

Sundsvalls 
Simsällskap

148 000 kr 938 97% 403 765 kr 348 001 kr 132 240 kr 132 240 kr 139 200 kr 132 200 kr

Sundsvalls simsällskap bedriver 
simträning och simskola för en stor 
andel barn och unga i kommunen. 
Föreningen håller i huvudsak till på 
Himlabadet. 
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2020-
00060

Sundsvalls 
sportfiskeklubb

4 500 kr 409 19% 21 532 kr 21 532 kr 3 230 kr 3 230 kr 3 230 kr 3 200 kr

Sundsvalls sportfiskeklubb är en 
fiskeförening med barn- och 
ungdomsverksamhet inom fiske. 
Föreningen hyr lokaler i 
Granlo+L27. 

2020-
00107

Svartviks IF sökte ej 199 55% 9 300 kr 9 300 kr 3 534 kr 3 534 kr 3 720 kr 3 500 kr

Svartviks IF är en fotbollsförening.

Föreningen har hyrt Stockviks FFs 
spillvärmeplan samt 
Heffnersklubbans BKs 
konstgräsplan enstaka tillfällen då 
den egna naturgräsplanen på 
Hemmanet i Svartvik inte varit 
möjlig att använda. 

2020-
00120

Svenska 
Folkdansringen 
Medelpad

sökte ej 170 8% 5 800 kr 5 800 kr 290 kr 290 kr 290 kr 300 kr

Svenska folkdansringen Medelpad 
är en slags paraplyorganisation 
med syfte att stötta och samordna 
fyra folkdansföreningar i 
Sundsvalls kommun. Föreningen 
bedriver också egna danskurser på 
Värstaborg, Njurunda. Detta är 
första gången föreningen söker 
hyresbidrag. 

2020-
00125

Södermalms 
Scoutkår

8 000 kr 68 81% 10 000 kr 10 000 kr 3 800 kr 3 800 kr 4 000 kr 3 800 kr

Södermalms scoutkår har stor 
verksamhet för barn- och 
ungdomsscouting och hyr för detta 
lokal i Böle.  

Summa: 10 415 766 kr 10 275 723 kr 2 417 862 kr 2 424 659 kr 2 538 432 kr 2 417 900 kr

BUDGET:          2 416 000 kr 

Vid förslaget till bidrag har en viktning gjorts baserad på andel barn och unga av föreningens medlemmar: 
För föreningar som har 50 % barn och unga beviljas bidrag med 38 % av hyrekostnaden.  0,4 0,38
För föreningar som har 36 - 49 % barn och unga beviljas bidrag med 30 % av hyrekostnaden.  0,3 0,3
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För föreningar som har 26 -35 % barn och unga beviljas bidrag med 20% av hyrekostnaden.  0,2 0,2
För föreningar som har 16-25 % barn och unga beviljas bidrag med 15% av hyreskostnaden. 0,15 0,15
För föreningar som har 0-15 % barn och unga beviljas bidrag med 5 % av hyrekostnaden.  0,05 0,05

0,05 0,05
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§ 49  Ändrade redovisningsvillkor för 
utvecklingsbidrag till projektet ”Sundsvalls 
musikradio” – Sundsvalls Musikradioförening 
 (KFN-2016-00331-42) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  Sundsvalls Musikradioförening ges möjlighet att fram till 31 

maj 2020 inkomma med komplettering av slutredovisningen 
för projektet ”Sundsvalls musikradio”. 

 
att  slutredovisningen för ”Sundsvalls musikradio” får omfatta 

kostnader som uppstått och betalats av föreningen för 
projektet under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017 
samt för motsvarande ändamål och verksamhet 1 januari 2018 
till 30 april 2020. 
 

att  delegera till ansvarig handläggare vid Föreningsbyrån att fatta 
de beslut som behövs fram till att ärendet avslutas, 
exempelvis: 

 
• Beslut att godkänna eller inte godkänna slutredovisning, 

inklusive ekonomisk redovisning och underlag. 
• Eventuellt beslut att återkräva bidrag. 

 
att ansvarig handläggare inte har rätt att ge Sundsvalls 

Musikradioförening ytterligare förlängning av projektperiod 
eller redovisningstid i ärendet. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 december 2016 att 
bevilja Sundsvalls Musikradioförening 140 000 kr för projekt 
”Sundsvalls Musikförening”. Projektet syftade till att utbilda 
föreningar i hur man sänder radio, så att de kan sprida information 
om sin verksamhet. Projektet skulle slutredovisas den 31 december 
2017. Förvaltningen upptäckte vid en genomgång av gamla ärenden 
att föreningen inte slutredovisat projektet. Föreningen påmindes om 
att redovisa vid flera tillfällen under mars till december 2019, men 
har inte kunnat redovisa projektets ekonomiska utfall med relevanta 
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kostnadsunderlag i form av fakturor och kontoutdrag. 

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
detta förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-04-15 - § 43 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2016-00331-42 - Sundsvalls 

Musikradioförening 
• Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag för Sundsvalls Musikradio 

- Sundsvalls Musikradioförening.pdf 
• Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag för Sundsvalls Musikradio 

- Sundsvalls Musikradioförening 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Kompletterande svar från föreningen kring redovisning 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Utredning förutsättningar för en idrottshall i 
Indal eller Liden 
 (KFN-2020-00162-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens utredning av förutsättningarna 

för en fullstor idrottshall i Indal-Liden. 
 

Ärendet 
I detta ärende överlämnar förvaltningen sin utredning till nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-04-15 - § 44 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00162-1 - Utredning förutsättningar 

för en idrottshall i Indal eller Liden 
• Bilaga Projektslutrapport Förstudie Idrottshall Indal eller Liden 

vers 02 
• Bilaga Bilaga 1  Stige 3 2 
• Bilaga Bilaga 2  Glömsta 1 33 
• Bilaga Bilaga 3 Liden 3 7 
• Bilaga Protokollsutdrag 

Uppföljning av beslut 
Uppföljningen är beroende av nämndens beslut. 
_ _ _ _ 
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§ 51  Månadsrapport mars 2020 
(KFN-2020-00098-4) 
 

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. 
 
Årsprognosen visar i dagsläget att verksamhetens ekonomiska utfall 
kommer att hamna inom beslutad driftsram. En mer genomarbetad 
prognos presenteras i samband med första delårsrapporten 2020.  
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00098-4 - Månadsrapport mars 

2020 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport mars 2020 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i delårsrapport 1/2020. 
_ _ _ _ 
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§ 52  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-04-29 
(KFN-2020-00003-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-04-22 
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 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00003-7 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-04-29 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-04-29 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Övriga frågor 
 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 50 %, 

Himlabadet/Sporthallen. Tidsbegränsad anställning, 2020-04-01 – 
2020-12-31. 

- Nr 2651 Externt hyresavtal, avser Sundsvalls IP – fotbollsverksamhet 
(i de fall ordinarie arena ej är spelbar). Östersunds Fotbollsklubb. 
Avtalstid 2020-01-01 – 2020-12-31. 

- Nr 2652 Externt hyresavtal, avser Sundsvalls IP – fotbollsverksamhet 
(i de fall ordinarie arena ej är spelbar). Umeå FC. Avtalstid 2020-01-
01 – 2020-12-31. 

- Nr 2653 Övriga avtal, avser Sundsvalls IP – nyttjande av 
fotbollsanläggning för matcher ingående i UEFA. GIF Sundsvall. 
Avtalstid 2020-01-01 – 2021-05-31. 

- Nr 2654 Övriga avtal, avser Sundsvalls IP – nyttjande av 
träningsanläggning för UEFA-säsongen. GIF Sundsvall. Avtalstid 
2020-01-01 – 2021-05-31. 

 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-04-20. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-04-27. 
- Nr 2655 Leasingavtal, avser hyresavtal kaffeautomat Kuttern plan 3 

Sundsvalls museum. JOBmeal. Avtalstid 2020-02-24 – 2024-02-24. 
- Nr 2656 Upplåtelseavtal, avser upplåtelse till Heddas Restauranger 

AB att kostnadsfritt nyttja bagarstugan i Östra längan, Svartviks 
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industriminnen, för vinterförvaring av förbrukningsinventarier. 
Heddas Restauranger AB. Avtalstid 2019-11-20 – 2020-05-31 

- Nr 2657 Upplåtelseavtal, avser upplåtelse att kostnadsfritt passera 
genom bagarstugan, för att ta sig in i det rum som hyres i Östra längan, 
Svartviks industriminnen, och där hyresgäst har sin keramikugn. 
Avtalstid 2019-11-20 – 2020-05-31. 

 
 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Stadsbiblioteket. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-05-04. 
- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 75 %, 

Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning som konverterats till 
tillsvidareanställning 2020-04-01. 
 

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

8. Föreningsbyrån1 
- PRO Skön Norra beviljas ett verksamhetsbidrag för 

pensionärsförening om 10 200 kronor. Ansökan kom in sent och 
hanteras därför separat. (KFN-2019-00480)  

- PRO Alnö beviljas ett verksamhetsbidrag för pensionärsförening 
om 20 100 kronor Ansökan kom in sent och hanteras därför separat. 
(KFN-2019-00484) 

- RPG i Sundsvall beviljas ett verksamhetsbidrag för 
pensionärsförening om 6 000 kronor Ansökan kom in sent och 
hanteras därför separat.. (KFN-2019-00685) 

- Visions Pensionärssektion avd. 36 beviljas ett verksamhetsbidrag 
för pensionärsförening om 4 200 kronor Ansökan kom in sent och 
hanteras därför separat.. (KFN-2019-00720) 

- Pensionärernas Bowlingklubb Sundsvall beviljas ett 
verksamhetsbidrag för pensionärsförening om 1 500 kronor 
Ansökan kom in sent och hanteras därför separat.. (KFN-2019-00743) 

- PRO Liden beviljas ett verksamhetsbidrag för pensionärsförening 
om 12 0000 kronor Ansökan kom in sent och hanteras därför 
separat.. (KFN-2019-00759) 

- City Pensionärsbridgeförening beviljas ett verksamhetsbidrag för 
pensionärsförening om 7 000 kronor Ansökan kom in sent och 
hanteras därför separat.. (KFN-2019-00766) 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
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- Njurunda Södra Fiskevårdsområdesförening beviljas ett 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsförening om 45 000 kronor. (KFN-
2019-00835) 

- Hullsjöns Fiskevårdsområdesförening beviljas ett 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsförening om 20 000 kronor. (KFN-
2019-00843) 

- Rännö Fiskevårdsområdesförening beviljas ett verksamhetsbidrag 
för fiskevårdsförening om 12 000 kronor. (KFN-2019-00865) 

- Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund2 om 406 307 kronor. (KFN-2019-00256) 

- Studieförbundet Bilda Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 897 715 kronor. (KFN-2019-00283) 

- Studieförbundet Sensus beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 926 912 kronor. (KFN-2019-00284) 

- NBV MittSverige beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund 
om 274 904 kronor. (KFN-2019-00294) 

- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 398 813 kronor. (KFN-2019-00296) 

- ABF Västernorrland beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 512 218 kronor. (KFN-2019-00315) 

- Ibn Rushd beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund om 41 
852 kronor. (KFN-2019-00333) 

- Studiefrämjandet Mitt beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 591 280 kronor. (KFN-2019-00334) 

- Kulturens Bildningsverksamhet beviljas ett verksamhetsbidrag för 
studieförbund om 32 934 kronor. (KFN-2019-00374) 

- Folkuniversitetet beviljas ett verksamhetsbidrag för studieförbund 
om 117 066 kronor. (KFN-2019-00375) 

- Klimataktion Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 1 500 
kronor. (KFN-2020-00039) 

- Föreningen Klingstagården beviljas ett bidrag för öppet 
föreningsstöd om 2 700 kronor. (KFN-2020-00054) 

- SPF Seniorerna Freja beviljas ett arrangemangsbidrag om 30 000 
kronor. (KFN-2020-00055) 

- Lars Ahlin-sällskapet beviljas ett arrangemangsbidrag om 10 000 
kronor. (KFN-2020-00078) 

- Sundsvalls Damfotbollsförening SDFF beviljas ett bidrag för öppet 
föreningsstöd om 7 650 kronor. (KFN-2019-00770) 

- The Agencys ansökan om utvecklingsbidrag avslås. (KFN-2020-00042) 
- KK Iskristallen beviljas ett utvecklingsbidrag om 10 000 kronor . 

(KFN-2020-00046) 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 

sportlovsaktivitet om 29 000 kronor. (KFN-2020-00059) 
- FOBO Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 2 000 kronor. 

(KFN-2020-00109) 
- Svartviks Kulturarvs ansökan om arrangemangsbidrag avslås. (KFN-

2020-00138) 

                                                 
2 Verksamhetsbidrag för studieförbund är det samlingsärende som förvaltningsdirektör 
fattar beslut i en gång per år. 
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- SPF Seniorerna Marmen beviljas ett arrangemangsbidrag om 2 000 
kronor. (KFN-2020-00144) 

- Föreningen Norden beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 000 
kronor. (KFN-2020-00141) 

- Alnö Hembygdsförening beviljas ett utvecklingsbidrag om 50 000 
kronor. (KFN-2020-00076) 

- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 
påsklovsaktivitet om 27 000 kronor. (KFN-2020-00187) 

- Pipeline Sundsvalls Musikforum beviljas ett arrangemangsbidrag 
om 15 000 kronor. (KFN-2020-00185) 
 

 

9. Lotteritillstånd 
- Selånger SK Bandy beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen för perioden 2020-02-01–2020-12-15.(KFN-2020-
00037) 
 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-04-15. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-03-20, 

granskning gällande detaljplan för Alnö-Näset 1:43, småhustomter 
vid Bjässbodarna, Alnö. (KFN-2020-00147) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-03-20, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande detaljplan för 
flerbostadshus, Njurunda prästbol 1:19 m.fl.. (KFN-2020-00156) 
 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 63 ”Överföring av 
nämndernas resultat och investeringsanslag 2019 samt anslag för 
förbrukning av överskott 2020”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16 § 68 ”Styrmodell för 
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter - senareläggning”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16 § 70 ”Rapport och 
utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2019, 
nämnderna”. 
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14. Övrigt 
- Individ- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-03-25 § 54 

”Samverkan sommarjobb, årskurs 9”. 
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