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 Lars-Erik Återgård utredare, §§ 87-88 
 Christel Öhgren enhetschef, §§ 87-94 
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Protokollet omfattar §§ 86-95 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

anmälda av Per Lindstrand (M) och Robin Håkansson (KD). 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 87 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar om läget i förvaltningens verksamheter efter att  
regeringen hävt restriktionerna som gällt under pandemin. 

 
• Informerar om den omorganisation som är igång, där kultur- 

och fritidskontoret som avdelning kommer att avvecklas. 
 

• Informerar om den planerade flytten för verksamheterna i  
Barkskeppet. 

 
• Ger en lägesrapport över byggandet av idrottshallarna i  

Åkersvik och Indal. 
 

• Informerar om det pågående budgetarbetet. 
 
 
Nämndsekreterare Viktoria Hallberg: 
 

• Informerar om arbetet med Kompiskortet. 
 
 
Ungdoms- och fritidschef Lars-Ove Johansson: 
 

• Informerar om arbetet med LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken).  

 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 88 Försäljning av båthamn 
(KFN-2021-00101-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna lämnad redovisning. 
 
att  föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Drakfastigheter i 

uppdrag att sälja kommunens båthamn.  
 
att  föreslå kommunstyrelsen skriva av mellanskillnaden mellan 

försäljningsvärdet och kvarvarande kapitalvärde vid bokslut 
2021 

 
att  uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vara 

Drakfastigheter behjälplig vid försäljning av båthamnen. 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med utredning om föreningsövertagande av båthamnen 
till föreningen Sundsvalls Cityhamn.  
Förvaltningen har i samverkan med kommunstyrelsekontoret, 
stadsbyggnadskontoret och Drakfastigheter konstaterat att en 
försäljning av Sundsvalls båthamn är möjlig och att det långsiktigt 
sänker kommunens kostnader och kortsiktigt kultur- och 
fritidsnämndens kostnader. För kultur och fritidsförvaltningen 
innebär det en kostnadsminskning med mellan 400-500 tkr. För att 
försäljningen ska vara möjlig ska beslut om försäljning fattas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-10-13 § 76 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00101-1 - Försäljning av båthamn 
• Lars-Erik Återgård föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 89  Förslag på beslut om gratisbad för 
pensionärer 
(KFN-2020-00145-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  pensionärer under två tillfällen i veckan ges möjlighet att 

bada gratis på samtliga av kommunens simhallar. 
 
att beslutet om avgiftsfrihet bara ska avse ålderspensionärer 

fyllda 65 år och äldre. 
 
att avgiftsbefrielse genomförs mellan 1 november 2021 och sista 

april 2022 för att se omfattningen på antalet besök och vilken 
påverkan det får på verksamhet och ekonomi. 

 
att förvaltningen senast juni 2022 återrapporterar genomförd 

utvärdering av satsningen till nämnden. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har i verksamhetsplanen för 2020 en 
särskild satsning på att pensionärer ska ges möjlighet att bada gratis 
på utvalda simhallar under vissa tider. Förvaltningen har med 
utgångspunkt från detta tagit fram ett förslag på hur det skulle kunna 
genomföras.  

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 –  

2021-10-13 § 75 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2020-05-13 § 51 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00145-1 - Förslag på beslut om 

gratisbad för pensionärer 
 

_ _ _ _ 
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§ 90 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 
för 2022 
(KFN-2021-00006-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela 435 200 kr i verksamhetsbidrag till 25 

pensionärsföreningar för verksamhetsår 2022 enligt 
förvaltningens förslag. 

 
 

Ärendet 
Föreningar som skapar aktiviteter för äldre har möjlighet att ansöka 
om föreningsbidrag för pensionärsverksamhet. Till denna 
ansökningsomgång har 27 föreningar ansökt om bidrag för 
verksamhetsåret 2022. Förvaltningen föreslår att 435 200 kronor 
fördelas till 25 föreningar enligt bilagt förslag. Två föreningar 
föreslås få avslag på grund av att de inte kompletterat obligatoriska 
handlingar.  
 

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 –  

2021-10-13 § 77 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00006-1 - Verksamhetsbidrag till 

pensionärsföreningar för 2022 
• Bilaga Fördelning av verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 

inför 2022 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 2022

KFN-2021-00006
2021-09-20

KFN- Förening

Antal 

medlem

mar

Hyra

Bidrag 

medlemmar 

(27kr/medl)

Bidrag hyra 

(40%)

Beviljat 

föregående 

ansökan

Förslag bidrag 

för 2022

2021-

00413

Aktiva Seniorer i 

Sundsvall
158 8 000 kr 4 266 kr 3 200 kr 8 400 kr Avslag

2021-

00447

Bergsåkers 

pensionärers 

Biljardklubb (sent 

inkommen)

20 22 500 kr 540 kr 9 000 kr 9 500 kr 7 300 kr

2021-

00412

Bridgeföreningen 

Centrum
61 16 000 kr 1 647 kr 6 400 kr 7 400 kr 8 000 kr

2021-

00391

Bridgeklubben 

Freja Roten
87 34 875 kr 2 349 kr 13 950 kr 16 500 kr 16 300 kr

2021-

00411

City 

Pensionärsbridgef

örening

30 17 500 kr 810 kr 7 000 kr 7 900 kr 7 800 kr

2021-

00399
Frejakören 56 11 550 kr 1 512 kr 4 620 kr 6 100 kr 6 100 kr

2021-

00418

Föreningen 

Finlandssvenskar i 

Medelpad

29 2 700 kr 783 kr 1 080 kr 1 800 kr 1 900 kr

Kvissleby 

Bridgeklubb
1 000 kr x

Matfors Bridge 1 100 kr x

Njurunda 

Bouleklubb
15 900 kr x

Pensionärernas 

Bowlingklubb 

Sundsvall

900 kr x

2021-

00398
PRO Alnö 581 14 556 kr 15 687 kr 5 822 kr 23 300 kr 21 500 kr

2021-

00421
PRO Attmar 237 5 500 kr 6 399 kr 2 200 kr 8 700 kr 8 600 kr

1



Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 2022

KFN-2021-00006
2021-09-20

KFN- Förening

Antal 

medlem

mar

Hyra

Bidrag 

medlemmar 

(27kr/medl)

Bidrag hyra 

(40%)

Beviljat 

föregående 

ansökan

Förslag bidrag 

för 2022

2021-

00406
PRO City 950 59 500 kr 25 650 kr 23 800 kr 49 700 kr 49 500 kr

2021-

00422
PRO Holm 151 5 000 kr 4 077 kr 2 000 kr 6 100 kr 6 100 kr

2021-

00423
PRO Indal 73 1 950 kr 1 971 kr 780 kr 3 000 kr 2 800 kr

2021-

00428
PRO Liden 97 0 kr 2 619 kr 0 kr 2 800 kr 2 600 kr

2021-

00409
PRO Matfors 312 17 760 kr 8 424 kr 7 104 kr 16 000 kr 15 500 kr

2021-

00395
PRO Njurunda 859 21 260 kr 23 193 kr 8 504 kr 32 500 kr 31 700 kr

2021-

00404
PRO Selånger 400 14 500 kr 10 800 kr 5 800 kr 17 700 kr 16 600 kr

PRO Skön Norra 13 800 kr

2021-

00364
PRO Sköns Södra 732 51 600 kr 19 764 kr 20 640 kr 41 700 kr 40 400 kr

2021-

00383
PRO Stöde 192 0 kr 5 184 kr 0 kr 6 400 kr 5 200 kr

2021-

00420
PRO Sättna 118 1 000 kr 3 186 kr 400 kr 3 600 kr 3 600 kr

KFN-

2021-

00401

RPG i Sundsvall

 (Riksförbundet 

PensionärsGemen

skap)

154 0 kr 4 158 kr 0 kr 4 200 kr 4 200 kr

2021-

00397

Senioruniversitet i 

Sundsvall
1150 47 764 kr 31 050 kr 19 106 kr 55 400 kr 50 200 kr

2



Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 2022

KFN-2021-00006
2021-09-20

KFN- Förening

Antal 

medlem

mar

Hyra

Bidrag 

medlemmar 

(27kr/medl)

Bidrag hyra 

(40%)

Beviljat 

föregående 

ansökan

Förslag bidrag 

för 2022

KFN-

2021-

00402

SKPF avd 215 253 24 797 kr 6 831 kr 9 919 kr 16 000 kr 16 700 kr

SKPF avd 4 

Sundsvall
66 700 kr x

2021-

00374

SPF Seniorerna 

Freja
1651 23 700 kr 44 577 kr 9 480 kr 57 200 kr 54 100 kr

2021-

00424

SPF Seniorerna 

Gaffelbyn 

Sundsvall

340 22 500 kr 9 180 kr 9 000 kr 21 500 kr 18 200 kr

2021-

00405

SPF Seniorerna 

Marmen
260 14 000 kr 7 020 kr 5 600 kr 11 900 kr 12 600 kr

2021-

00377

SPF Seniorerna 

Nivrén Njurunda
750 18 600 kr 20 250 kr 7 440 kr 28 200 kr 27 700 kr

2021-

00415

Teleseniorernas 

förening Sundsvall
213 6 700 kr 5 751 kr 2 680 kr 8 200 kr Avslag

Vision 

Pensionärssektion 

36 i Medelpad

3 300 kr x

Summa: 9914 435 200 kr

3
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§ 91 Verksamhetsbidrag till patient- och 
funktionshindersföreningar för 2022 
(KFN-2021-00007-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela verksamhetsbidrag till patient- och 

funktionshindersföreningar för verksamhetsåret 2022 
med 454 500 kronor till 14 föreningar enligt 
förvaltningens förslag. 

 
 

Ärendet 
Det har kommit in 14 ansökningar om verksamhetsbidrag från 
patient- och funktionshindersföreningar för verksamhetsår 2022. 
Tillsammans har föreningarna 3 047 medlemmar. Totalt ansökt 
belopp är 636 500 kronor. Förvaltningen föreslår att 454 500 kronor 
fördelas till 14 föreningar 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 –  

2021-10-13 § 78 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00007-1 - Verksamhetsbidrag till 

patient- och funktionshindersföreningar för 2022 
• Bilaga Bilaga verksamhetsbidrag patient- och 

funktionshindersföreningar för 2022 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00386/

nr 66

Bröstcancerföreningen 

Olivia Medelpad
11 200 kr 8 000 kr Nej 31 000 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 aktiviteter för sina 

medlemmar och anordnar även exempelvis föreläsningar som 

allmänheten bjuds in till. 

Föreningen uppger att anledningen till att de söker ett högre bidrag 

för 2022 än 2021 är att de under pandemin när de har färre 

aktiviteter istället fokuserar på fler medlemsutskick, en tredjedel av 

medlemmarna har inte e-post. De trycker även upp fler foldrar och 

delar ut på sjukhuset. Kostnaden 2021 för utskick och trycksaker är 5 

200 kr, för 2022 är motsvarande kostnad 25 000 kr.

Föreningen har 329 medlemmar varav 312 kvinnor och 17 män.

2021-

00393/

nr 64

DHR Sundsvall-Timrå 30 000 kr 25 000 kr Ja 25 000 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 82 medlemmar varav 43 kvinnor, 1 flicka, 35 män, 3 

pojkar.



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00414/

nr 103

FUB Sundsvall-Timrå 23 700 kr 10 500 kr Ja 10 500 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. 

Föreningen sökte 23 700 kr i bidrag vid föregående års ansökan men 

hade ett bidragsbehov enligt budgeten på 10 500 kr. Föreningen 

söker bidrag för liknande kostnader även denna gång. 

Föreningen har 201 medlemmar.

2021-

00425/

nr 107

Föreningen HjärtLung 

Sundsvall
25 000 kr 24 000 kr Ja 21 000 kr 21 000 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 455 medlemmar varav 299 kvinnor och 156 män.

2021-

00410/

nr 91

Glaukomföreningen 

Västernorrland
12 000 kr 12 000 kr Nej 15 000 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 87 medlemmar, varav 53 kvinnor och 34 män. 



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00427/

nr 97

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 

anpassat sina aktiviteter under 2020 efter de restriktioner som 

funnits för att kunna erbjuda sina medlemmar en meningsfull fritid.

Föreningen har 191 medelmmar varav 65 kvinnor, 2 flickor, 66 män 

och 24 pojkar.

2021-

00416/

nr 106

Kämparna 70 000 kr 40 000 kr 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 232 medlemmar varav 213 vuxna och 19 barn.



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00426/

nr 83

Medelpads Dövas 

Förening
110 000 kr 70 000 kr Ja 95 000 kr 65 000 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. 

Enligt föreningens budget i ansökan är kostnaderna lägre och intäkter 

högre i år jämfört med föregående års ansökan, vilket kan förklara 

att de sökt ett lägre bidrag i år. 

Föreningen har 102 medlemmar, varav 54 kvinnor och 48 män.

2021-

00403/

nr 101

Parkinson Medelpad 25 000 kr 20 000 kr Nej 20 000 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 231 medlemmar varav 134 kvinnor och  97 män.

2021-

00408/

nr 123

Psoriasisförbundet, 

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 143 medlemmar varav 82 kvinnor och 61 män.



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00367/

nr 74

Reumatikerföreningen 

Sundsvall
50 000 kr 45 000 kr Ja 50 000 kr 45 000 kr

Vill verka för att sprida information 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 399 medlemmar varav 340 kvinnor, 1 flicka och 58 

män.

2021-

00419/

nr 98

Solens IF 123 000 kr 56 000 kr Nej 125 000 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. Föreningen har delvis kunnat hålla sin 

verksamhet igång under delar av föregående år.

Föreningen har 156 medlemmar varav 55 kvinnor, 6 flickor, 76 män 

och 19 pojkar.



Verksamhetsbidrag för 2022 patient- och funktionshindersföreningar KFN-2021-00007
Ärende-

nummer 

KFN-/nr 

BoB

Förening
Sökt förra 

omgången

Beviljat 

förra 

omgången

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2021
Beskrivning av föreningen

2021-

00417/

nr 112

Synskadades Riksförbund 

Sundsvall (SRF)
18 000 kr 18 000 kr Ja 58 000 kr 58 000 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 under några år ansökt om bidrag för syntolkning i 

verksamhetsbidraget, plus övrig verksamhet.Tidigare ansökte 

föreningen om utvecklingsbidrag för syntolkning. Föreningen erhöll 

för verksamhetsåret 2020 58 000 kr (varav 40 000 kr för syntolkning). 

För verksamhetsåret 2021 ansökte föreningen endast om 18 000 kr 

då föreningen på grund av pandemin hade medel kvar för syntolkning 

från verksamhetsåret 2020. I årets ansökan ingår återigen 40 000 kr 

för syntolkning i sökt summa.  

Föreningen har 98 medlemmar varav 57 kvinnor och 41 män. 

2021-

00400/

nr 102

Träpatronerna 

Prostatacancerförening
Ej ansökt 0 kr Nej 25 000 kr 20 000 kr

Patientföreningens verksamhet stödjer män med prostatacancer och 

deras anhöriga för att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån 

patientperspektivet informera om sjukdomen. Föreningen beviljades

20 000 kr för verksamhetsår 2020.

Föreningen har 341 medlemmar, främst män (angett 11 kvinnor 

totalt i länet)

Belopp 636 500 kr 454 500 kr
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 92 Svar på remiss - program för social 
hållbarhet 
(KFN-2021-00392-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens svar på remissen som 

redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21 och 
överlämna svaret till kommunstyrelsekontoret.  

 
att kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom den 

föreslagna inriktningen och de föreslagna prioriterade 
områdena i programmet. 

 
att kultur- och fritidsnämnden delar inriktningen i de 

målsättningar som programmet pekar ut, men anser att 
antalet mål bör ses över och minskas för att på ett 
tydligare sätt prioritera de delar som är särskilt 
avgörande för att minska skillnaderna och stärka den 
sociala hållbarheten. 

 
att kultur- och fritidsnämnden föreslår att det i programmet 

förtydligas att respektive nämnds handlingsplaner 
inarbetas i nämndens verksamhetsplan, och ingår i den 
kontinuerliga uppföljningen i nämnderna. 

 
att kultur- och fritidsnämnden under målområde 1, 

”Arbete”, vill arbeta in målsättningen om 5000 nya 
jobb till 2030 som kommunfullmäktige fastställt som 
den andra av Sundsvalls kommuns huvudprioriteringar 
jämte målet om att utjämna sociala skillnader i 
levnadsvillkor. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat ett program för social hållbarhet på 
remiss till alla nämnder och bolag. Nämndens svar ska skickas till 
kommunstyrelsekontoret senast den 30 oktober 2021.  
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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 –  

2021-10-13 § 79 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00392-2 - Svar på remiss - program 

för social hållbarhet 
• Bilaga Missiv program för social hållbarhet.docx 
• Bilaga Program för social hållbarhet - remissversion 202107.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 93 Ekonomisk månadsrapport september 2021 
(KFN-2021-00091-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 
 
 

Ärendet 
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets 
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar 
varje månad med undantag för juni.  
Förvaltningens målsättning är att uppfylla kommunens tre finansiella 
mål. Ett av dessa är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt.  
Årets helårsprognos visar ett ekonomiskt resultat som är + 3,9 mnkr. 
 

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-2021-00091-17 - Ekonomisk 

månadsrapport september 2021 
• Bilaga Månadsrapport sept 2021 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 94 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-10-27 
(KFN-2021-00013-14) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-10-20 
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-2021-00013-14 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-10-27 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-10-27 
• Christel Öhgren föredrar ärendet kopplat till Föreningsbyråns 

delegationsbeslut.  
_ _ _ _ 
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§ 95 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) frågar, med anledning av kommande möte med 
kommunrevisorerna, om konsekvenserna av nedläggningen av 
Granlo fritidsgård samt nedläggningarna av stadsdelsbibliotek? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att det i dagsläget 
inte går att säga så mycket om konsekvenserna som beskrevs i 
samband med besparingsarbetet då vi inte ännu mätt och utvärderat 
resultatet av nedläggningarna. Detta då verksamheterna inte varit 
öppna som vanligt på grund av pandemin. Men det kommer att följas 
upp i samband med årsredovisningen. 
 
 
Robin Håkansson (KD) frågar om det finns någon planering kring 
verksamhetsbesök och om det är något övriga nämndsledamöter får 
vara med och påverka? 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) svarar att det inte finns en färdig 
planering, men att han gärna tar emot önskemål och förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-10-27 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2021-10-20 angående lagring och behandling av e-post i 

Microsoft 365. (KFN-2021-00646)  

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 50%, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2021-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, Friluftssenheten. 

Ändring – förlängning av anställning. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, intermittent, 

Stödehuset. Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2022-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, intermittent, 

Stödehuset. Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2022-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-09-22 – 2022-01-09. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-09-15 – 2022-05-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2021-10-14 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, 55%, Stödhuset. 

Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-04-30. 
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5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., 50%, 

Centrumvillan. Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., Alnö/Skönsberg 

fritidsgårdar. Ändring - lönetillägg. 
- Anställnings- och lönebeslut. Personlig assistent, 50%, Nackstagården. 

Ändring - sysselsättningsgrad. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd, 

Bredsands fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-09-27 – 2022-
09-27.  

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd, 
Opalen. Tidsbegränsad anställning 2021-10-07 – 2022-10-07. 

- Beslut om tillåten bisyssla, 2021-10-05. Fältare, 
Ungdomsavdelningen.  

 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Fotoarkivarie, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, 100%, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2021-10-11 – 2021-12-31. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 40%, 

Stadsbiblioteket. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. IT-pedagog, 100%, Stadsbiblioteket. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Energi-, klimat- och 

konsumentrådgivare, 100%, Stadsbiblioteket. Tillsvidareanställning 
fr.o.m. 2021-11-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Budget- och skuldrådgivare, 
Stadsbiblioteket. Ändring – förlängning av anställning. 

 

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 
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9. Föreningsbyrån123 
- Selånger SK Fotboll (fd Selånger FK) beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 160 000 kronor. (KFN-2021-00494) 
- Svartviks IF beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 5 000 kronor. (KFN-2021-00475)  
- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 9 000 kronor. (KFN-2021-00550)  
- Sundsvalls Fäktklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 7 000 kronor. (KFN-2021-00653)  
- KFUM Sundsvall Basketförening beviljas ett arrangemangsbidrag 

för lovaktivitet om 65 000 kronor. (KFN-2021-00188)  
- Kovlands Ishockeyförening beviljas ett bidrag för behov kopplade 

till coronapandemin om 155 000 kronor. (KFN-2021-00488)  
- Njurunda Simsällskap beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 87 000 kronor. (KFN-2021-00261)  
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 9 

000 kronor. (KFN-2021-00536)  
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 

600 kronor. (KFN-2021-00537)  
- Kovlands Idrottsförening (IF) beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 160 000 kronor. (KFN-2021-00495)  
- Njurunda Sportklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 25 000 kronor. (KFN-2021-00566)  
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

40 000 kronor. (KFN-2021-00627)  
- Föreningen Klingstagården beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 6 000 kronor. (KFN-2021-00560)  
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 

600 kronor. (KFN-2021-00535)  
- Medelpads Dövas Förenings ansökan om arrangemangsbidrag 

avslås. (KFN-2021-00506)  
 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla.  

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-24, 

granskning gällande detaljplan för del av Sjukhuset 1 och Granlo 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
2 517 000 kronor av lovbidragen kommer från statliga medel. 
3 Öppet föreningsstöd söks i förväg per termin och uppgår till 150 kronor per timme. 
Stödet betalas ut efter att den aktuella perioden redovisats till Föreningsbyrån, vilket 
innebär att det beslutade beloppet som redovisas här är ett maxbelopp. 
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3:187 m fl, nytt utförande av luftledning och ändrad sträckning 
Granloholm, Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00468) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-27, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Specksta 1:9. (KFN-2021-
00507) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-05, bygglov, 
tillbyggnad av enbostadshus, Knölsta 2:75. (KFN-2021-00629) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-15, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande detaljplan för Sköle 
25:6. (KFN-2021-00633) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-05, bygglov, 
nybyggnad av flerbostadshus, radhus, Alnö-Bölen 1:187. (KFN-2021-
00634) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-12, bygglov, 
nybyggnad enbostadshus, Fors 4:67. (KFN-2021-00635) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-14, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Stömsta 1:1. (KFN-
2021-00638) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-14, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av 2 st enbostadshus, Alnö-Nysäter 
1:39. (KFN-2021-00639) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-14, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, Rökland 1:52. (KFN-2021-
00640) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-10-14, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, Hov 1:28. 
(KFN-2021-00644) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-29, 
granskning 2 Tranviken, del av Alnö-Nysäter 3:6 och del av Alnö-
Nysäter 5:1, Alnö, Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00500) 

- Svar på remiss från kommunstyrelsekontoret, 2021-10-04, samråd 
för Järnvägsplan dubbelspår Ostkustbanan, Kubikenborg-Sundsvall 
C (TRV 2020/117008). (KFN-2021-00619) 

 
 

 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-10-13. 

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 
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Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 192 ”Revidering av 
aktieägaravtal och bolagsordning för Scenkonst Västernorrland 
AB”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-09-21 § 30 
”Uppföljning av plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering 
2021”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-09-21 § 31 ”Årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021”.  
  

 
 

15. Övrigt 
- Förstudie servicecenter, rapport. KPMG på uppdrag av kommunens 

revisorer, 2021-09-17. 
- Avregistrering av bisyssla, Fältare, Ungdomsavdelningen, 2021-09-

21. 
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