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Protokollet omfattar §§ 86-96 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Svea Westholm 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Svea Westholm justera dagens protokoll. 
Ersättare är Per Lindstrand. 
 
_ _ _ _  
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§ 86 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Martin Liljeros (L). 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 87 Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar om det dialogsamtal han och Jonas Walker haft 
med kommunledningen. Temat för mötet var 
besparingsarbetet och Niklas och Jonas redogjorde för 
förvaltningens arbete och utmaningar i samband med det. 

 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

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

 
• Informerar om förvaltningens arbete med 

kostnadsminskningar. 
 

 
Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Informerar om förstudien för uppförande av föremålsmagasin 
i Hyvleriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 88 Aktivitets- och parklyftet - Återrapportering 
2020 
(KFN-2020-00593-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens återrapportering av aktivitets- och 

parklyftet 
 

Ärendet 
I februari 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden och 
Stadsbyggnadsnämnden beslut om gemensamma utgångspunkter och 
prioriteringsgrunder för aktivitets- och parklyftet. Vidare fattade 
nämnderna beslut om hur aktivitets- och parklyftet ska organiseras 
och återrapporteras. I detta ärende återrapporteras pågående och 
planerade investeringar samt förvaltningarnas överväganden utifrån 
de planeringsförutsättningar som MRP 2021-2024 innebär, dels för 
aktivitets- och parklyftet och dels för andra planerade satsningar i 
parker och aktivitetsanläggningar. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00593-1 – Aktivitets- och parklyftet 

– Återrapportering 2020 
• Elin Berglund föredrar ärendet. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 89 Nya lokaler för Skönsbergs fritidsgård 
(KFN-2020-00526-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå SEFU besluta att avsätta upp till 6 mnkr ur 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 2020 för åtgärder för att inrymma 
Skönsbergs fritidsgård i Hellbergsskolan i Skönsberg. 

 

Ärendet 
Fritidsgården i Skönsberg är idag belägen i EQ-house i Skönsberg. 
Hyresavtalet har sagts upp och fritidsgården behöver nya lokaler för 
sin verksamhet. I detta ärende har nämnden att ta ställning till 
förvaltningens förslag om att investera upp till 6 mnkr för åtgärder 
för att inrymma fritidsgården i Hellbergsskolan i Skönsberg. 
Investeringen är nödvändig för att säkerställa fritidsgårdens funktion 
och öppethållande, när hyresavtalet löper ut 2021-12-31. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00526-1 – Nya lokaler för 

Skönsbergs fritidsgård 
• Bilaga Kopia av Hellberg Fritidsgård 6 mnkr 
• Bilaga 13106-A-A-40-P-01 
• Bilaga 13106-A-A-40-P-02 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 90 Förnyelse av Högomutställningen på 
Sundsvalls museum 
(KFN-2020-00589-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå SEFU besluta att avsätta 3 mnkr ur Kommunstyrelsens 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2020, KFN 
moderna lokaler idrott/kultur, för att förnya 
Högomutställningen på Sundsvalls museum. 
 

att avsätta 4 mnkr ur Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för kulturarv 2021 för att förnya 
Högomutställningen. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i april 2019 att investera i en ny 
utställning om Högom. I samband med beslutet om ny mål- och 
resursplan för 2021-22 har beslut om vissa investeringsmedel 
upphävts och i andra fall har budgeten flyttats från kommunstyrelsen 
till kultur- och fritidsnämnden. Sammantaget betyder detta att 
nämnden behöver förnya sitt beslut om att avsätta investeringsmedel 
samt att avropa medel från kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00589-1 – Förnyelse av 

Högomutställningen på Sundsvalls museum 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 91 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 
för 2021 
(KFN-2020-00026-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela 574 800 kr i verksamhetsbidrag till 34 

pensionärsföreningar för verksamhetsår 2021 enligt bilagt 
förslag. 

 

Ärendet 
Föreningar som skapar aktiviteter för äldre har möjlighet att ansöka 
om föreningsbidrag för pensionärsverksamhet. Till denna 
ansökningsomgång har 34 föreningar ansökt om bidrag för 
verksamhetsåret 2021. Förvaltningen föreslår att 574 800 kronor 
fördelas till de 34 föreningarna 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 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00026-1 – Verksamhetsbidrag till 

pensionärsföreningar för 2021 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



KFN- Förening
Antal 
medl. 
2020

Hyra 
2019

Sökt 
verksamhetsbidrag 

för 2020

Beviljat 
för 2020

Bidrag 
medlemmar 
(27kr/medl)

Bidrag hyra 
(40%)

Förslag 
verksamhetsbidrag 

för 2021

Förslag 
avrundat

2020-
00362

Aktiva Seniorer i Sundsvall 170 9 600 kr 10 000 kr 7 700 kr 4 590 kr 3 840 kr 8 430 kr 8 400 kr

2020-
00387

Bergsåkers pensionärers 
Biljardklubb

20 22 500 kr 25 750 kr 9 700 kr 540 kr 9 000 kr 9 540 kr 9 500 kr

2020-
00331

Bridgeföreningen Centrum 38 16 000 kr 17 000 kr 8 500 kr 1 026 kr 6 400 kr 7 426 kr 7 400 kr

2020-
00350

Bridgeklubben Freja Roten 94 34 875 kr 17 000 kr 8 500 kr 2 538 kr 13 950 kr 16 488 kr 16 500 kr

2020-
00380

City Pensionärsbridgeförening 35 17 500 kr
9 700 kr 

(sent inkommen)
7 000 kr 945 kr 7 000 kr 7 945 kr 7 900 kr

2020-
00393

Frejakören 56 11 550 kr 50 000 kr 34 300 kr 1 512 kr 4 620 kr 6 132 kr 6 100 kr

2020-
00407

Föreningen Finlandssvenskar i 
Medelpad

28 2 700 kr 5 100 kr 2 800 kr 756 kr 1 080 kr 1 836 kr 1 800 kr

2020-
00383

Kvissleby Bridgeklubb 38 0 kr sökte ej 0 kr 1 026 kr 0 kr 1 026 kr 1 000 kr

2020-
00379

Matfors Bridge 39 0 kr sökte ej 0 kr 1 053 kr 0 kr 1 053 kr 1 100 kr

2020-
00404

Njurunda Bouleklubb 55 36 000 kr 118 500 kr 17 400 kr 1 485 kr 14 400 kr 15 885 kr 15 900 kr

2020-
00394

Pensionärernas Bowlingklubb 
Sundsvall

32 0 kr
 2 100 kr 

(sent inkommen)
1 500 kr 864 kr 0 kr 864 kr 900 kr

2020-
00431

PRO Alnö 640 15 000 kr
27 000 kr 

(sent inkommen)
20 100 kr 17 280 kr 6 000 kr 23 280 kr 23 300 kr

2020-
00385

PRO Attmar 240 5 500 kr 15 400 kr 8 200 kr 6 480 kr 2 200 kr 8 680 kr 8 700 kr

2020-
00408

PRO City 961 59 500 kr 64 500 kr 44 700 kr 25 947 kr 23 800 kr 49 747 kr 49 700 kr

Verksamhetsbidrag för 2021 pensionärsföreningar KFN-2020-00026



2020-
00396

PRO Holm 152 5 000 kr 7 000 kr 6 400 kr 4 104 kr 2 000 kr 6 104 kr 6 100 kr

2020-
00411

PRO Indal 84 1 950 kr 4 100 kr 3 000 kr 2 268 kr 780 kr 3 048 kr 3 000 kr

2020-
00392

PRO Liden 105 0 kr
35 000 kr 

(sent inkommen)
12 000 kr 2 835 kr 0 kr 2 835 kr 2 800 kr

2020-
00373

PRO Matfors 328 17 760 kr 27 000 kr 16 400 kr 8 856 kr 7 104 kr 15 960 kr 16 000 kr

2020-
00375

PRO Njurunda 890 21 260 kr 42 000 kr 33 700 kr 24 030 kr 8 504 kr 32 534 kr 32 500 kr

2020-
00374

PRO Selånger 408 16 750 kr 19 000 kr 19 500 kr 11 016 kr 6 700 kr 17 716 kr 17 700 kr

2020-
00363

PRO Skön Norra 276 16 834 kr
14 500 kr 

(sent inkommen)
10 200 kr 7 452 kr 6 734 kr 14 186 kr 14 200 kr

2020-
00361

PRO Sköns Södra 787 51 072 kr 40 000 kr 40 000 kr 21 249 kr 20 429 kr 41 678 kr 41 700 kr

2020-
00360

PRO Stöde 221 1 000 kr 9 000 kr 8 000 kr 5 967 kr 400 kr 6 367 kr 6 400 kr

2020-
00398

PRO Sättna 132 0 kr 6 000 kr 4 600 kr 3 564 kr 0 kr 3 564 kr 3 600 kr

2020-
00391

RPG i Sundsvall
 (Riksförbundet PensionärsGemenskap)

154 0 kr
 8 000 kr 

(sent inkommen)
6 000 kr 4 158 kr 0 kr 4 158 kr 4 200 kr

2020-
00388

Senioruniversitet i Sundsvall 1345 47 764 kr 40 000 kr 40 000 kr 36 315 kr 19 106 kr 55 421 kr 55 400 kr

2020-
00372

SKPF avd 215 224 24 797 kr 35 140 kr 20 100 kr 6 048 kr 9 919 kr 15 967 kr 16 000 kr

2020-
00384

SKPF avd 4 Sundsvall 2203 18 000 kr sökte ej 0 kr 59 481 kr 7 200 kr 66 681 kr 66 700 kr

2020-
00399

SPF Seniorerna Freja 1769 23 700 kr 90 000 kr 67 800 kr 47 763 kr 9 480 kr 57 243 kr 57 200 kr

2020-
00412

SPF Seniorerna Gaffelbyn 
Sundsvall

383 27 900 kr 21 000 kr 17 200 kr 10 341 kr 11 160 kr 21 501 kr 21 500 kr



2020-
00403

SPF Seniorerna Marmen 286 10 555 kr sökte ej 0 kr 7 722 kr 4 222 kr 11 944 kr 11 900 kr

2020-
00370

SPF Seniorerna Nivrén 
Njurunda

769 18 600 kr 30 000 kr 28 800 kr 20 763 kr 7 440 kr 28 203 kr 28 200 kr

2020-
00397

Teleseniorernas förening 
Sundsvall

192 7 500 kr 12 000 kr 9 700 kr 5 184 kr 3 000 kr 8 184 kr 8 200 kr

2020-
00369

Vision Pensionärssektion 36 i 
Medelpad

123 0 kr
6 000 kr 

(sent inkommen)
4 200 kr 3 321 kr 0 kr 3 321 kr 3 300 kr

Summa 13277 541 167 kr 705 490 kr 518 000 kr 358 479 kr 216 467 kr 574 946 kr 574 800 kr
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§ 92 Verksamhetsbidrag till patient- och 
funktionshindersföreningar för 2021 
(KFN-2020-00027-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela verksamhetsbidrag till patient- och 

funktionshindersföreningar för verksamhetsåret 2021 med 
461 000 kr till 18 föreningar enligt bilagt förslag. 

 

Ärendet 
Det har kommit in ansökningar från 18 föreningar om 
verksamhetsbidrag från patient- och funktionshindersföreningar för 
verksamhetsår 2021. Totalt ansökt belopp är 666 400 kronor. 
Förvaltningen föreslår att 461 000 kronor fördelas till 18 föreningar 
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 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00027-1 – Verksamhetsbidrag till 

patient- och funktionshindersföreningar för 2021 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag patient- och 

funktionshindersföreningar 2021 
 
 
_ _ _ _ 
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Ärende-
nummer KFN- Förening

Sökt förra 
omgången

Beviljat 
förra 
omgången

Lokal i 
Skeppet Sökt Förslag Beskrivning av föreningen

2020-00386
Bröstcancerföreningen 
Olivia i Medelpad (BCF)

8 000 kr 8 000 kr Nej 11 200 kr 8 000 kr

Föreningen arbetar aktivt med att stödja och skapa bra förutsättningar för de kvinnor som 
insjuknar i bröstcancer samt deras anhöriga och vänner. Föreningen ordnar många aktiviteter för 
sina medlemmar och har även aktiviteter som exempelvis föreläsningar som allmänheten bjuds 
in till. 

Föreningen har 340 medlemmar varav 315 kvinnor och 25 män. 

2020-00395 FUB Sundsvall-Timrå 49 000 kr 21 000 kr Ja 23 700 kr 10 500 kr

FUB arbetar för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning för att de ska kunna leva ett 
gott liv. Föreningen är aktiv i arbetet för kunskapsspridning och verkar för att stärka målgruppens 
rättigheter.  Inom föreningen finns även sektionerna Lördagsklubben och Inre Ringen som skapar 
aktiviteter för medlemmarna.  Anledningen till att föreningen får sänkt bidrag från tidigare år 
beror på att föreningen inte längre har någon kanslist och därmed mindre kostnader. 

Föreningen har 201 medlemmar, varav 6 barn, 82 män och 104 kvinnor. 

2020-00364

DHR 
(Delaktighet Handlingskraft 
Rörelsefrihet) 
Sundsvall-Timrå

kr30 000 25 000 kr Ja 30 000 kr 25 000 kr

DHR:s övergripande mål är ett tillgängligt och välkomnande samhälle. De arbetar för full 
jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Föreningen erbjuder sina medelammar aktiviteter där 
alla kan delta på lika villkor och får en meningsfull fritid. 

Föreningen har 75 medlemmar varav 35 män och 40 kvinnor.

2020-00376
Glaukomföreningen 
Västernorrland

12 000 kr 12 000 kr Nej 12 000 kr 12 000 kr

Föreningen har som syfte att sprida information om glaukom (grön starr), behandlingsmetoder 
och mediciner samt tillvara ta intressen för personer med sjukdomen. De anordnar 
informationsmöten för allmänheten och medlemmar, har löpande kontakt med sjukvården och 
bevakar körkortsfrågor relaterade till synnedsättning. 

Föreningen har 83 medlemmar i Sundsvalls kommun varav 31 kvinnor och 52 män. Föreningen 
täcker hela länet.

2020-00402
HIF 
(Handikappidrottsföreninge
n) Kämparna

70 000 kr

30 000 kr, 
reducerat 

från 40 000 
pga sent 

inkommen.

Nej 70 000 kr 40 000 kr

Föreningens erbjuder barn och unga med olika funktionsvariationer tillgång till en meningsfull 
och inspirerande fritid. Föreningen har en stor lokal med brett utbud av aktiviteter och 
utrustning, anordnar tävlingar samt hjälper sina
medlemmar med transport till en del av aktiviteterna med föreningens buss.

Föreningen har 227 medlemmar varav 16 barn, 107 män och 104 kvinnor. 
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2020-00389
Hjärt- och lungsjukas 
förening i Sundsvall

25 000 kr 24 000 kr Ja 25 000 kr 24 000 kr

Aktiv förening som deltar på många externa aktiviteter, håller utbildningar samt har ett brett 
utbud av aktiviteter inom fysisk aktivitet och andra områden i ett hälsofrämjande syfte.

Föreningen har 468 medlemmar varav 162 män och 306 kvinnor.

2020-00368
Hörselskadades förening 
Sundsvall-Timrå

20 000 kr 18 000 kr Ja 20 000 kr 18 000 kr

Föreningen verkar för en ökad kontakt mellan hörselskadade i Sundsvalls kommun och Timrå 
kommun. Föreningen erbjuder aktiviteter och träffar för sina medlemmar och samverkar med 
andra föreningar. 

Föreningen har 157 medlemmar varav 7 barn, 60 män och 90 kvinnor. 

2020-00585 KFUM Kometerna 75 000 kr 60 000 kr Nej 75 000 kr 60 000 kr

Föreningen arbetar för en aktiv och hälsosam fritid för utvecklingsbara barn, ungdomar och 
vuxna. Föreningen erbjuder medlemmarna ett brett utbud av aktiviteter och kämpar för att 
dessa barn ska få samma möjligheter som andra barn i samma ålder. Föreningen är också aktiv i 
bland annat Vuxna på Stan, strandstädning, Prideparaden, Forza Nacksta mm.

Föreningen har 199 medlemmar varav 72 barn, 64 män och 63 kvinnor.

2020-00401 Medelpads Dövas Förening 95 000 kr

52 500  kr
reducerat 

från 70 000 
pga sent 

inkommen.

Ja 111 000 kr 70 000 kr

Föreningen arbetar för att ge medlemmar en bra service med sammhällsinformation, 
medlemsvård och bevakning av dövas behov, rättigheter och skyldigheter genom att följa upp 
intressepolitiskt arbete i samhället. Föreningen har en egen pensionärssektion och driver 
Slädavikens Campingplats. 

Föreningen har 100 medlemmar varav 15 barn, 44 män och 41 kvinnor. 

2020-00406 Neuroförbundet Medelpad Sökte ej
0 kr

Fick 18 000 
året innan.

Nej 18 000 kr 15 000 kr

Neuroförbundet Medelpad är en intresseförening som har till syfte och målsättning att tillvarata 
de neurologiskt sjukas intressen, samt stöd för anhöriga. Medlemmarna får träffa andra med 
liknande erfarenheter, bryta isolering genom att delta vid medlemsaktiviteter, 
informationsträffar med mera.

Föreningen har 131 medlemmar varav 85 män och 46 kvinnor.

2020-00371 Parkinson Medelpad 20 000 kr 20 000 kr Nej 25 000 kr 20 000 kr

Föreningens huvudsakliga syfte är att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och 
atypisk parkinsonism och deras anhöriga. Verksamheten inriktas mot att socialt och fysiskt 
aktivera medlemmarna genom att anordna melemsmöten, anhörigträffar, röstvård, dans, 
boxning, utflykter, studiebesök samt samtalsgrupper.

Föreningen har 228 medlemmar varav 94 män och 134 kvinnor. 
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2020-00381
Psoriasisförundet 
Medelpads lokalavdelning

16 000 kr 14 000 kr Ja 16 000 kr 14 000 kr

Föreningen arbetar för att öka forskning och sprida information om sjukdomen psoriasis och 
psoriasisartrit.

Föreningen har 149 medlemmar varav 64 män och 85 kvinnor.

2020-00382
Reumatikerföreningen 
Sundsvall

60 000 kr 45 000 kr Ja 50 000 kr 45 000 kr

Vill verka för att sprida nformation om reumatologiska sjukdomar samt påverka livsvillkoren för 
de som drabbas av reumatologisk sjukdom. De vill informera genom föreläsningar, driva kurser 
och studiecirklar till som gynnar föreningens medlemmar samt påverka företag att utforma 
produkter så att de är lätta att hantera för personer med funktionshinder.

Föreningen har 392 medlemmar varav 4 barn, 52 män och 338 kvinnor.

2020-00427 Solens IF Sökte ej
0 kr

Fick 56 000 
kr året innan

Nej 123 000 kr 56 000 kr

Solens IF är en förening för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Föreningen 
erbjuder idrott inom simning, bowling, innebandy, fotboll, smidighets,-
konditions- och styrketräning med mera. 

Föreingen har 145 medlemmar varav 25 barn, 71 män och 49 kvinnor.

2020-00377 Sundsvalls Afasiförening 7 500 kr 7 500 kr Nej 7 500 kr 7 500 kr

Föreningens ändamål är att verka för personer med afasi eller annan språkstörning, deras 
anhöriga samt övriga intresserade och tillvarata deras intressen i samhället. 

Föreningen har 29 medlemmar, varav 10 män och 19 kvinnor. 

2020-00410 Sundsvalls Demensförening 18 000 kr 16 000 kr Nej 28 000 kr 16 000 kr

Föreningens verksamhet består i att bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter, vara ett 
stöd i mötet med vården, sprida information till allmänheten, vara aktiv i vårddebatten samt ta 
vara på erfarenheter som finns hos medlemmarna. Föreningen har tidigare sökt 
arrangemangsbidrag för informationsträffar som är öppna för allmänheten. Nu ingår de i 
ansökan för verksamhetsbidraget.

Föreningen har 144 medlemmar varav 41 män och 103 kvinnor.

2020-00345
Synskadades Riksförbund 
Sundsvall (SRF)

58 000 kr 58 000 kr Ja 18 000 kr 18 000 kr

Synskadades Riksförbund Sundsvall arbetar för att förenkla vardagen för personer med 
synnedsättning. Föreningen arbetar intressepolitiskt för att ge medlemmarna bättre 
förutsättningar att delta i samhällsdebatten. 

Föreningen har 103 medlemmar, ingen könsuppdelning.

2020-00409 Tandvårdsskadeförbundet Sökte ej
0 kr

Fick 2 000 kr 
året innan

Nej 3 000 kr 2 000 kr

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för att hjälpa och stödja tandvårdsskadade. Föreningen har 
främst föredrag som medlemsaktivitet för att höja kunskapen om tandhälsa. 

Föreningen har 62 medlemmar, varav 25 män och 37 kvinnor. 

Summa 666 400 kr 461 000 kr
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§ 93 Avveckling natur- och friluftsskolan Kom Ut 
(KFN-2020-00317-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att snarast avveckla naturskolan Kom Ut 
 

Ärendet 
Naturskolan Kom Ut är ett samarbete mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen. Verksamheten har pågått i 20 år. I juni 
2020 skrev barn- och utbildningsförvaltningen till kultur och 
fritidsförvaltningen om att man ville säga upp sin del i samarbetet. 
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med arbetet med att sänka 
sina kostnader föreslagit att Naturskolan Kom Ut läggs ner. 
Förvaltningen ser stora värden med verksamheten och har tagit fram 
underlag för ett avvecklingsbeslut, men också förslag till att pröva 
finansiering via avgifter för nämnden att ta ställning till.  
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00317-2 - Avveckling natur- och 

friluftsskolan Kom Ut 
_ _ _ _ 
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§ 94 Ekonomisk månadsrapport september 2020 
(KFN-2020-00098-14) 
 
 
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 är oförändrad jämfört med delårsrapport 2/2020 d.v.s. 
att verksamhetens ekonomiska utfall förväntas redovisa 
budgetöverskottet 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-2020-00098-14 – Ekonomisk 

månadsrapport september 2020 
• Bilaga KFN Ekonomisk månadsrapport sept 2020 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 95 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-10-28 
(KFN-2020-00003-14) 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-10-21 
och lägga dem till handlingarna 

 
 

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på 
delegation av anställd vid förvaltningen, arbetsutskottet eller 
nämndsordföranden. Delegations- och anmälningsärenden redovisas 
till nämnden genom en särskild förteckning i nämndens kallelse och 
återfinns därefter som protokollsbilaga. Nämnden har möjlighet att 
begära att särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i 
förteckningen. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00003-14 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-10-28 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-10-28 
_ _ _ _ 
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§ 96 Övriga frågor 
 
Martin Liljeros (L) har noterat att det från majoritetens sida inte 
finns några investeringsmedel för Färsta ridanläggning och frågar vad 
planen är där? 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) svarar att i kommunfullmäktiges 
senaste beslut om mål- och resursplanen så ströks alla större 
investeringar och att majoriteten därför i nuläget tyvärr inte ser att det 
finns möjlighet att göra denna investering. 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2020-10-14 om tillåten bisyssla för tekniker, Scenservice.  
- Beslut 2020-10-14 om tillåten bisyssla för avdelningschef, Sundsvalls 

museum.  
- Beslut 2020-10-14 om tillåten bisyssla för fältassistent, 

Ungdomsavdelningen.  
- Beslut 2020-10-14 om tillåten bisyssla för fältassistent, 

Ungdomsavdelningen.  
 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Arbetsledare, 100 %, Friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-09-01. 
- Anställning- och lönebeslut. Badvärd, 75 %, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 2020-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Naturvårdare, 100 %, IAF 

anställningsstöd. Tidsbegränsad anställning 2020-10-01 – 2020-12-31. 

4. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

5. Sundsvalls museum  
- Inga beslut att anmäla. 

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

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-11-01 (endast 
ändring i anställningen). 

- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-11-01 (endast 
ändring i anställningen). 
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- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-11-01 (endast 
ändring i anställningen). 

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekspedagog, 60 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2020-10-01 – 2021-05-31 
(endast ändring i anställningen). 

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

8. Föreningsbyrån1 
- Sundsvalls Konstförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 15 000 kronor. (KFN-2020-00306)  
- Kovlands Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 100 000 kronor.  (KFN-2020-00347) 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 

höstlovsaktivitet om 40 000 kronor. (KFN-2020-00468) 
- Selångers hembygdsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade 

till coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2020-00441) 
- SHRA Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 60 000 kronor. (KFN-2020-00460) 
- Bergsåkers Pensionärers Biljardklubb beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 7 500 kronor. (KFN-2020-00574) 
- Sundsvalls Brukshundsklubbs ansökan om bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin avslås. (KFN-2020-00575) 
- Selånger Fotbollsklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 90 000 kronor. (KFN-2020-00478) 
- Judo Club Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 30 000 kronor. (KFN-2020-00583) 
- Cruisers Sundsvall (Matfors Folkets Park) beviljas ett bidrag för 

behov kopplade till coronapandemin om 80 000 kronor. (KFN-2020-
00356) 

- Kovlands Ishockeyförening beviljas ett bidrag för behov kopplade 
till coronapandemin om 100 000 kronor. (KFN-2020-00367) 

- Alnö Hembygdsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 10 000. (KFN-2020-00378) 

- Tors hammarkörs ansökan om bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin avslås. (KFN-2020-00417) 

- Sundsvalls Tennisklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 15 000 kronor. (KFN-2020-00435) 

- Ållateatern Sweden beviljas ett utvecklingsbidrag om 18 500 
kronor. (KFN-2020-00580) 
 

                                                 
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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9. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-10-14. 

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

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-10-12, 

Granskning gällande detaljplan, byggrätt för bostadsändamål i 
Marna, Bergafjärden, del av Juni 94:1. (KFN-2020-00587) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-10-07, tidig 
dialog inför upprättande av planprogram för Sidsjöhöjd, Sidsjö 
2:41 m.fl. (KFN-2020-00557) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-10-20, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande detaljplan för bostäder 
vid gamla Prästgården, Njurunda Prästbol 1:124. (KFN-2020-00603) 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 148 ”Valärenden”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 191 ”Anställningsavtal för 

chefer i Sundsvalls kommun”. 
 

14. Övrigt 
- Yttrande från Kontaktnätet riksorganisationen för ideella 

kulturföreningar ang. Pipeline. 
- Granskningsutlåtande på inkomna synpunkter från SBK gällande 

detaljplan för VA-utbyggnad längs Njurundakusten, Bergafjärden, 
del av Berga 69:1, 6:57, 80:1 samt 6:62. (KFN-2020-00359) 
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