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Protokollet omfattar §§ 11-22 
 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Patrik Åhlund 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

anmälda av Per Lindstrand (M), Robin Håkansson (KD), Lars 
AG Carlsson (M) och Patrik Åhlund (SD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 12 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar om pandemins påverkan på verksamheterna och 
det arbetsmiljöansvar som riskklass 3 innebär, samt de 
arbetsgivarpolitiska beslut som tagits i samband med att 
restriktionerna lättade. 

 
• Informerar om det resultatsamtal som han själv, ordförande, 

kommunalråd, kommundirektör och ekonomidirektör haft. 
 

 
Nämndsekreterare Viktoria Hallberg: 
 

• Meddelar att förvaltningen kommer lägga ut nämndens 
handlingar på hemsidan med start i mars i enlighet med det 
beslut som kommunfullmäktige tagit angående att publicera 
alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på 
kommunens hemsida. 

 
Idrotts- och fritidschef Tommy Lerstrand: 
 

• Informerar om läget kring försäljningen av båthamnen och att 
det behöver dykas runt bryggan. Förvaltningens förhoppning 
är att avtal ska vara klart i höst.  

 
 
Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Informerar om nuläget angående ny trapp till Norra berget 
med fokus på finansiering. 

 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 13 Statusrapport 2 - nya utomhusbad i Maland 
och Nacksta 
(KFN-2020-00781-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens statusrapport gällande förstudien för 

nya utomhusbad i Nacksta och Maland 
 
att  dela upp förstudien i två separata delar med en förstudie för 

Nackstabadet och en förstudie för Malandsbadet 
 
att  ge förvaltningen och Drakfastigheter mer tid för att 

färdigställa förstudierna 
 
att  förstudien för Nackstabadet ska redovisas för nämnden senast 

i april 2022 
 
att  förstudien för Malandsbadet ska statusrapporteras för 

nämnden senast i juni 2022 
 

Ärendet 
I januari 2021 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter göra en förstudie för 
nya utomhusbad i Nacksta och Maland. Förvaltningen skulle 
redovisa förstudien senast i december 2021. Eftersom arbetet med 
förstudien var försenat beslutade nämnden att ge förvaltningen och 
Drakfastigheter mer tid för att färdigställa förstudien. Nämnden 
beslutade även att förstudien skulle redovisas i februari 2022. I detta 
ärende avlägger förvaltningen en statusrapport för det pågående 
arbetet, som är fortsatt försenat. Förvaltningen föreslår även att 
förstudien ska delas upp i två separata delar med en förstudie för 
Nackstabadet och en förstudie för Malandsbadet. Förvaltningen begär 
även mer tid för att tillsammans med Drakfastigheter färdigställa 
förstudierna. 
 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-23 7 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-02-09 § 14 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00781-9 - Statusrapport 2 - nya 

utomhusbad i Maland och Nacksta 
• Elin Berglund föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 14 Taxor och avgifter för banor i Baldershallen, 
samt komplettering av kundgrupp 2 hos idrott- 
och fritidsavdelningen 
(KFN-2021-00040-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till hyressättning för 

allmänheten vid hyra av badmintonbana, squashbana och 
bordtennisbord i Baldershallen från och med säsongen 
2022.  

 
att  godkänna förvaltningens förslag till hyressättning för 

föreningsverksamhet vid hyra av squashbana i 
Baldershallen från och med säsongen 2022.  

 
att  godkänna förvaltningens förslag på ändrad åldersgräns till 

10 år för att boka och hyra tid som avser badmintonbana, 
squashbana eller bordtennisbord i Baldershallen. 

 
att  godkänna förvaltningens förslag om korrigering av 

förklarande text till kundgrupp 2 vid bokning.  
 
 

Ärendet 
Inför att nybyggda Baldershallen står klar till sommaren så ska nämnden 
besluta om hyressättning av de lokalytor som Idrott- och 
fritidsavdelningen kommer att hyra ut i hallen. Detta ärende ser även 
över åldersgränsen för att få boka och hyra en enskild bana i 
Baldershallen för badminton, squash och bordtennis. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om taxor, avgifter och hyror för 
de kultur- och idrottslokaler som förvaltningen hyr ut. Vid nämndens 
möte i december 2021 föll en del av den förklarande texten till 
kundgrupp 2 bort vid godkännandet av dokumentet Taxor och avgifter 
för bokning av anläggningar och hallar i Sundsvalls kommun.  
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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 –  

2022-02-09 § 15 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00040-7 - Taxor och avgifter för 

banor i Baldershallen, samt komplettering av kundgrupp 2 hos 
idrott- och fritidsavdelningen 

• Bilaga Bilaga 1 Omvärldsbevakning och taxor och avgifter banor 
i Baldershallen 

_ _ _ _ 
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§ 15 Begäran om förlängning av arrangemanget 
Sågspån och eld, Bricken på Svartvik – 
Föreningen Svartviksspelet 
(KFN-2020-00137-23) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen Svartviksspelet förlängning av tidplanen 

för genomförande av arrangemanget Sågspån och eld, 
Bricken på Svartvik sommaren 2023,   

 
att   slutredovisning av arrangemanget ska vara Föreningsbyrån 

tillhanda senast 2023-09-31. 
 
 

Ärendet 
Inför sommaren 2020 ansökte föreningen Svartviksspelet om 
arrangemangsbidrag för att sätta upp teaterföreställningen Sågspån 
och Eld: Bricken på Svartvik, baserad på Vibeke Olsson Falks 
böcker. Föreningen beviljades 220 000 kr för arrangemanget vid 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-03-25.  
 
Förberedelserna inför teaterföreställningen startade enligt plan men 
på grund av restriktioner 2020 med anledning av Coronapandemin 
var det inte möjligt för föreningen att genomföra föreställningen. 
Tidplanen förlängdes efter överenskommelse med Föreningsbyrån 
men inte heller sommaren 2021 blev föreställningen av på grund av 
fortsatta restriktioner. Föreningen uppger att de kommer att kunna 
genomföra arrangemanget men först sommaren 2023. De ansöker 
därför om förlängd tidsplan.  
 

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 –  

2022-02-09 § 10 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00137-23 - Begäran om förlängning 

av arrangemanget Sågspån och eld, Bricken på Svartvik – 
Föreningen Svartviksspelet 

• Bilaga Arrangemangsbidrag, Sågspån och eld, Bricken på 
Svartvik 2020 – Föreningen Svartviksspelet 

• Bilaga Ansökan arrangemangsbidrag 2020 
• Bilaga Bilaga till ansökan om arrangemangsbidrag 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Planering för 2023.docx 
• Bilaga Tidsplanering.xlsx 
• Bilaga Budget Bricken 2023.xlsx 
• Bilaga Uppdatering av  Budget Bricken 2020. reviderad jan 19 

20202xlsx.xlsx 
• Anna Årblom Granbo föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 16 Verksamhetsbidrag för 2022 
(KFN-2021-00011-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela årligt verksamhetsbidrag för 2022 med totalt 

7 017 500 kr till sammanlagt 39 föreningar enligt 
förvaltningens förslag i bilaga Fördelning 
verksamhetsbidrag 2022. 

 
att föreningar som inte ansöker om verksamhetsbidrag för 

2023 ska redovisa bidraget och verksamheten de 
genomfört 2022. Det är föreningens ansvar att inkomma 
med detta.   

 
att Föreningen Nackstabadet ska delredovisa 

verksamhetsbidraget perioden 1 januari till 31augusti 
senast den 15 september.  

 

Ärendet 
Totalt 39 föreningar har ansökt om årligt verksamhetsbidrag för 
verksamhet 2022. Sammanlagt har föreningarna ansökt om ca 13,4 
mnkr i bidrag. De föreningar som ansöker om verksamhetsbidraget 
bedriver kulturell verksamhet, social verksamhet eller 
fritidsverksamhet. Förvaltningen föreslår att 39 föreningar beviljas 
årligt verksamhetsbidrag för 2022 om sammanlagt 7 017 500 kr. 
 

Överläggning 
Patrik Åhlund (SD) yrkar avslag till verksamhetsbidrag för RFSL. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till arbetsutskottets förlag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden  
beslutar enligt ordförandens förslag. 

Reservation 
Patrik Åhlund (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
motivering: Sverigedemokraterna reserverar sig mot att ge bidrag till 
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föreningen RFSL då föreningen inte står upp för alla människors lika 
värde. RFSL diskriminerar mot närmare en femtedel av svenska 
befolkningen på grund av politisk tillhörighet. 
På grund av RFSL politiska ställningstaganden kan vi inte ställa oss 
bakom att våra väljares skattemedel går till organisationen. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-02-09 § 11 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00011-1 - Verksamhetsbidrag för 

2022 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag 2022 
_ _ _ _ 
 
  



KFN-2021-00011 Fördelning verksamhetsbidrag 2022

KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00709

Almamia lilla scenen 130 000 kr 80 000 130 000 80 000 kr
1) 6
2) 3
3) 3

Föreningen beviljas bidrag för Sundsvalls gitarrfestival och Sundsvalls 
gitarrläger. Det kommer även erbjudas digitala sändningar av 
konserter. Föreningen söker en stor del medfinansiering av andra 
aktörer.

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till ett 
ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun och går i linje med 
förvaltningens grunduppdrag att kommunens insatser ska främja ett 
rikt och varierat föreningsliv.

2021-
00651

Arm Chapter 40 150 000 kr 35 000 150 000 35 000 kr
1) 29
2) 11
3) 18

Föreningen beviljas bidrag för att bedriva sin sociala verksamhet. 
Föreningens aktiviteter är främst för medlemmarna för en 
meningsfull och nykter samvaro men även en del utåtriktade 
aktiviteter som föreläsningar bland annat för yngre målgrupper. Stor 
del av föreningens kostnader  är kostnader som föreningsbyrån 
vanligtvis inte godkänner som exempelvis förtäring på 
matlagningskvällar. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet ger 
medlemmarna tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid och 
ökad delaktighet i samhället samt bidrar till att den social skillnaden i 
livnadsvillkoren utjämnas och stödjer personer i socialt utsatta 
miljöer.
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00706

Barnens Rätt i 
Samhäller (Bris Nord)

215 000 100 000 204 760 100 000 1) 6 512

BRIS beviljas bidrag för sin stödjande verksamhet för barn och unga i 
Sundsvalls kommun. BRIS i Sundsvall hör till region Nord, kontoret 
finns i Umeå. Barn och även vuxna i Sundsvalls kommun kan kontakta 
BRIS via telefon, chatt, mejl och via organisationens webbsida.

Föreningen fick ett påslag med 14 000 kr 2021 utifrån tidigare 
bidragssumma på grund av det ökade trycket på samtal som uppstått 
på grund av coronapandemin, av samma anledning får föreningen ett 
högre belopp för 2022. 

2021-
00683

Bredsands Skol-IF

Erhållit utv 
bidrag 

för 2019, 
2020,2021

0 130 000 130 000
1) 95
2) 47
3) 48

Bredsands Skol-IF`s beviljas bidrag för sin verksamhet som bidrar till 
att; främja hälsan hos barn och unga, öka integrationen och utjämna 
sociala skillnader i levnadsvillkor mellan kommuninvårna. Föreningen 
består till 80 % av barn. Bidraget ges främst för ledararvoden, både 
för att leda föreningens egna aktiviteter samt då de följer med 
barnen till andra föreningar för att prova på deras verksamheter. 

Föreningen har tidigare erhållit utvecklingsbidrag för sin verksamhet, 
för 2020 samt 2021 erhöll föreningen 130 000 kr/år.

Förvaltningen bedömer att föreningen på ett mycket bra sätt bidrar 
till att utjämna sociala skillnader. 
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00711

Club Deströyer
Ej sökt bidrag 

för 2021 0 251 375 100 000

1)14
2)3
3)11

Föreningen anordnar ett 10-tal metal-, rock- och punkkonserter per 
år. De anordnar också det årliga två-dagars evenemanget Nordfest.

Evenemangen stärker Sundsvalls varumärke  och besöksnäring 
eftersom de stora konserterna drar besökare från Stockholm till 
Umeå. Föreningen har till största del annan finansering än bidrag.

Föreningen sökte inte verksamhetsbidrag för 2021 då de på grund av 
pandemin hade medel kvar från 2020.

Förvaltningen bedömer att föreningen beviljas bidrag för sin 
kulturverksamhet vilket bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.

2021-
00714

Finska Föreningen i 
Sundsvall

65 000 kr 19 000 147 250 25 000 kr
1) 128
2) 77
3) 51

Finska föreningen i Sundsvall beviljas bidrag för sin verksamhet för 
barn, unga och seniorer i Sundsvalls kommun. Föreningen vill främja 
den sverigefinska minoritetens aktiva deltagande i samhället. 

Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett ökat kultur- och 
fritidsutbud för målgruppen. Föreningen beviljas även driftbidrag för 
samlingslokaler (2021 beviljades föreningen 46 400 kr i driftbidrag).
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00670

Friluftsfrämjandet 
Njurunda 

55 020 kr 15 000 40 000 20 000 kr

1) 391
2) 183
3) 184
4) 24

Föreningen beviljas bidrag för sin friluftsverksamhet som erbjuder 
fler Sundsvallsbor en aktiv fritid, ökad möjlighet till friluftsliv och 
bidrar till hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.

 Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat 
fritidsutbud i Sundvalls kommun.

2021-
00729

Föreningen 
Nackstabadet

0 kr 0 544 000 220 000 kr
1) 20
2) 8
3) 12

Föreningen Nackstabadet bildades 2020 och tar över driften för 
Nackstabadet från Forza Nacksta från och med sommaren 2022.

Förvaltningen bedömer att Nackstabadet är en viktig anläggning i 
Nacksta som bidrar till en samlingsplats och aktiv och meningsfull 
fritid på sommaren för många nackstabor, men även andra invånare i 
kommunen. 

2021-
00704

Föreningen Nätverket 
Vileda

56 503 40 000 80 580 40 000
1) 19
2) 13
3) 6

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet med bland 
annat DUNK-verksamhet (en metod för drogbekämpning bland 
unga), publika föreläsningar och arrangemang på tema drog- och 
alkoholproblematik. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till att utjämna 
sociala skillnader.
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)
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2021-
00707

Föreningen StödeKult 111 000 40 000 248 000 80 000
1) 41
2) 30
3) 11

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. StödeKult är en 
kulturarrangörsförening i Stöde. Föreningen beviljas 
verksamhetsbidrag för att arrangera  Stöde Musikvecka samt andra 
olika kulturarrangemang. 

Föreningen hade på grund av coronapandemin inte använt stora 
delar av 2020 års bidrag, vilket istället kunde användas under 2021, 
därför ansökte föreningen om en mindre summa än vanligtvis för 
2021.  

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat kultur- 
och fritidsutbud på landsbygden.

2021-
00649

Föreningsarkivet 
Sundsvall

100 000 100 000 100 000 100 000 Ej angett

Föreningen beviljas bidrag med ca 1 kr per invånare enligt tidigare 
rekommendation från Kommunförbundet Västernorrland.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att bevara 
föreningslivets historia.
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2021-
00717

Föreningssamverkan 153 489 kr 60 000 226 266 70 000 kr
1) 305
2) 150
3) 155

Föreningen anordnar träffar inom olika områden för olika 
målgrupper, barn, föräldralediga, pensionärer. Träffarna har olika 
teman som kultur och samverkan i lokalsamhället.

Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att ge invånare 
utanför centrala Sundsvall bra möjligheter till kultur- och 
fritidsaktiviteter. Föreningen delfinansierar nu sin verksamhet med 
medlemsavgifter. 

2021-
00710

GIF Sundsvall 950 000 850 000 1 796 000 850 000
1) 780
2) 135
3) 645

Föreningen beviljas verksamhetsbidrag för sin sociala verksamhet 
Back to Basics, där föreningen bedriver i huvudsak 
fotbollsverksamhet för ca 300 barn och ungdomar som inte är 
medlem i föreningen. Föreningen beviljas bidrag för sin Back to Basic-
verksamhet i Nacksta, Ljustadalen, Bredsand och Skönsberg. 

Förvaltningen har frågat föreningen vad den högre sökta summan 
jämfört i fjol beror på men inte fått något svar.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till en meningsfull 
och aktiv fritid för många barn och unga i socialt utsatta områden. 
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2021-
00703

Indals 
Hembygdsförening

64 000 kr 50 000 105 300 50 000 kr
1) 130
2) 68
3) 62

Föreningen anordnar spelmansstämma, sommaraktiviteter för barn 
och unga samt har löpande verksamhet som har ankytning till 
området runt Indal. Indals Hembygdsförening beviljades 38 900 kr i 
driftbidrag 2021 för sin lokal.

Föreningen arbetar aktivt för att få med barn och ungdomar i 
föreningen vilket har resulterat i att två ungdomar är med i styrelsen.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat kultur- 
och fritidsutbud på landsbygden. 

2021-
00708

Jazzklubben Sundsvall 150 000 kr 60 000 175 500 80 000 kr

1) 255
2) 117
3) 137
4) 1

Föreningen beviljas bidrag för sina planerade ca 31 jazz- och 
blueskonserter riktade till allmänheten. Föreningen kommer under 
2022 även genomföra ett par konserter riktade till barn (med 
föräldrar) för att locka en ny, men även yngre publik samt integrering 
och mångfald. Föreningen söker en stor del medfinansiering från 
andra aktörer.

Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och 
varierat föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i 
Sundsvalls kommun.
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2021-
00665

KFUM Sundsvall 
Basket

Sökte ej Sökte ej 80 000 80 000 kr

1) 604
2) 119
3) 183
4) 302

Föreningen beviljas bidrag för sin öppna verksamhet som de bedrivit 
under ca 15 år på flera av kommunens skolor
där barn och ungdomar, initialt för flickor med tjejer som ledare, i 
anslutning till skoltid får spela basket kostnadsfritt. Föreningen har 
nu utökat med fler skolor, samt verksamhet för även pojkar samt 
särskolan. Verksamheten bedrivs på lågstadieskolorna i Ljustadalen, 
Bredsand, Skönsberg, Engelska skolan, Södermalm, Skönsmon, 
kovland, Haga, Vibacke och Bosvedjan. Totalt 16 grupper.

Föreningen har ingen möjlighet att ansöka om LOK-stöd eller 
aktivitetsbidrag för verksamheten då inget medlemskap krävs. 
Deltagandet är kravlöst och kostnadsfritt.

Föreningen gör en stor samhällsinsats för lite medel. Förvaltningen 
bedömer att verksamheten verkar socialt utjämnande, bidrar till att 
sociala skillnader i levnadsvillkoren utjämnas och att fler barn och 
unga får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid.
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2021-
00645

Korpen Sundsvall 220 000 kr 200 000 220 000 200 000 kr
1) 1325
2) 125
3) 1200

Föreningen anordnar motions-, serie- och cupspel inom flera idrotter 
som innebandy, fotboll och tennis. De har haft prova-på verksamhet 
som har lett till fler medlemmar och ska fortsätta satsa på att öka 
andelen kvinnor i som deltar i föreningens verksamhet vilket 
förvaltningen anser är positivt.

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till ett rikt 
och varierat föreningsliv.

2021-
00701

Kriminellas Revansch i 
Samhället (KRIS)

Erhållit utv 
bidrag för 
2020 samt 

2021

0 450 000 300 000
1) 125
2) 65
3) 60

Föreningen tar ett socialt ansvar med bland annat daglig verksamhet 
för sina medlemmar, stödjande verksamhet i form av stödboende 
efter frigivning från fängelse, föreläsningar på skolor. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till social utjämning.



KFN-2021-00011 Fördelning verksamhetsbidrag 2022

KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2010-
00699

Kvartersteatern 
Sundsvall

500000 500 000 500 000 500 000

1) 164
2) 118
3) 45
4) 1

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Föreningen 
bedriver amatörsteaterverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. 
Föreningen sätter upp egna föreställningar med nyskrivet manus och 
specialkomponerad musik. Vartannat år sätter de under sommaren 
upp en större föreställning, på grund av pandemin var den senaste 
föreställningen 2019 då de spelade Peter Pan & Wendy på Norra 
Berget.  Nu 2022 planera föreningen att sätta upp föreställningen 
Skönheten och Odjuret på Norra Berget. De anordnar även årligen 
"Ung teaterfestival" på Konsertteatern och barngrupperna spelar 
"Barnteaterfestivalen" i föreningens verksamhetslokaler. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat fritids- 
och kulturutbud och skapar en aktiv och meningsfull fritid för bland 
annat barn och unga i Sundsvalls kommun.  Förvaltningen stod 2021 
för 894 297 kr av föreningens hyreskostnad, utöver 
verksamhetsbidrag.
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2021-
00675

Matfors 
Kvartersteater

Sökte ej Sökte ej 12 500 12 000 kr

1) 45
2) 33
3) 11
4) 1

Matfors Kvartersteater har 46 medlemmar. Föreningen beviljas 
bidrag för sin kulturverksamhet och ska sätta upp ett sommarspel 
och Revy kabaree.  Verksamheten bidrar till att öka kulturutbudet i 
Sundsvalls kommun och skapar en aktiv och meningsfull fritid för 
bland annat barn och unga på landsbygden.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat fritids- 
och kulturutbud och skapar en aktiv och meningsfull fritid för bland 
annat barn och unga i Matfors

Medelpads 
Folkmusikförbund

120 000

60000
(sent 

inkommen, 
25% avdrag)

Ej sökt

Ansökan avvisas på grund av sen ansökan två år i rad.

2021-
00700

Medelpads Hemslöjd 
Ideell Förening

60 000 25 000 40 000 25 000
1) 190
2) 180
3) 10

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet med 
hantverkskurser, inspirationskvällar, slöjdkaféer, barnslöjd samt olika 
arrangemang såsom exempelvis Dräktdagen, Ulldag på Norra Berget 
och slöjd inför julen på Kulturmagasinet . Föreningens textilarkiv  
innehåller material från stora delar av 1900-talet, vilket nu håller på 
att digitaliseras för att göras tillgänglig för allmänheten på Digital 
Museum.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och 
varierat föreningsliv sam till ett ökat kultur- och fritidsutbud i 
Sundsvalls kommun. 
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2021-
00697

Pipeline 927 000 kr 450 000 800 000 460 000 kr
1) 568
2) 353
3) 214

Pipeline beviljas bidrag för sin kulturverksamhet och arrangemang- 
med bland annat ett 50-tal arrangemang per år. Verksamheten 
består även av samarbeten med bland annat skola och föreningar. 
Föreningen har under 2020 och den pågående coronapandemin 
utvecklat sin verksamhet med digitala livestreamspelningar och når 
på så sätt en stor publik trots alla restriktioner och 
rekommendationer under pandemin.

Föreningen ska under 2022 satsa extra på att nå barn och ungdomar, 
föreningen föreslås få 10 000 kr extra för Barnfestivalen 2022 vilket 
motsvarar summan de fick  2021 för arrangemanget. De ska även 
satsa på kurser i ljud,- ljus,- och arrangörsteknik med mera .

Föreningen arbetar för att upprätthålla 50/50 kvinnor och män på, 
bakom och brevid scenen vilket också bidrar till jämställdheten i 
kommunen. Utöver det årliga verksamhetsbidraget står förvaltningen 
även för ca 869 000 kr av lokalkostnaden för Pipeline.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat kultur- 
och fritidsutbud i Sundsvalls kommun. 
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2021-
00713

RFSL Västernorrland 400 000 225 000 500 000 225 000

1) 141
2) 46
3) 39
4) 56

Föreningen beviljas bidrag för sin inkluderande och samhällsviktiga 
verksamhet samt arrangemanget Pridefestivalen, som under 2022 
kan komma att ske digitalt. Verksamheten består bland annat av 
påverkansarbete, utbildningar, föreläsningar och sociala 
mötesplatser. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till 
aktiviteter för stärkt integration, jämställdhet, jämlikhet, verkar  
socialt utjämnande och är ett särskilt stöd för många personer i 
socialt utsatta miljöer.

RSMH Sundsvall 529 365 450 000 Ej sökt
Föreningen inkom med ansökan försent för att hanteras inom detta 
samlingsärende. Ansöka hanteras separat i mån av tid.  
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2021-
00716

Sadaka Familjebyrå 931 122 kr 140 000 660 741 150 000 kr
1) 160
2) 66
3) 89

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet i Nacksta med 
bland annat volontärsutbildningar, föreläsningar, familjeaktiviteter 
och utflykter, friskvård, stöd- och rådinsatser i olika familjer, samt sitt 
arbete för att motverka utanförskap. Föreningen startade även 
basketverksamhet 2019 för barn 7-15 år "Team schyssting Basket" 
och har idag ca 40 barn som deltar.

Förvaltningen bedömer att Sadaka bedriver en viktig stödjande 
verksamhet som bidrar till en meningsfull och aktiv fritid för främst 
kvinnor och barn, men även till hela samhället då de är 
medarrangörer av stora arrangemang och projekt. Föreningen är 
också viktig för kvinnor och barn i socialt utsatta miljöer och bidrar 
till att sociala skillander i levnadsvillkor utjämnas.

2021-
00681

Scen Sundsvall 600 000 470 000 670 000 470 000
1) 713
2) 592
3) 121

Föreningen arbetar för att arrangera scenkonst med kvalitet, bredd 
och spets. De har tagit speciell hänsyn till målgrupper som kan ha 
svårare att ta del av kulturutbudet som minoritetsspråk, synskadade, 
hörselskadade samt andra funktionsnedsättningar.

Förvaltningen bedömer att föreningen beviljas bidrag för sin 
kulturverksamhet vilket bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.
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2021-
00689

SKB Sundsvall 450 000 400 000 450 000 400 000
1) 22
2) 3
3) 19

Föreningen bedriver Back 2 basics-verksamhet i Skönsberg 2,5 timme 
varje måndag, tisdag, onsdag och fredag  under skolterminerna. Det 
är ungeför 40-50 barn i åldrarna 7-12 år som deltar i aktiviteterna 
varje gång.  Föreningen söker förutom verksamhetsbidrag även 
arrangemangsbidrag vid alla loven för att anordna gratis 
lovaktiviteter.

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet främjar barn och 
ungas utveckling samt minskar social utsatthet. Föreningen beviljas 
bidrag för Back 2 basics-verksamheten.

2021-
00671

Stöde 
Hembygdsförening

177 300 75 000 89 000 75 000
1) 237
2) 137
3) 100

Föreningen beviljas bidrag för sina öppna evenemang under året som 
exempelvis  allsång, barn- och familjedag, konserter och 
spelmansstämma. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat kultur- 
och fritidsutbud på landsbygden. Föreningen har under 2021 även 
beviljats 43 500 kr i driftbidrag till samlingslokal.

2021-
00705

Sundsvalls 
Asylkommitté

295 700 100 000 155 700 100 000
1) 64
2) 39
3) 25

Sundsvalls Asylkommitté beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. 
Föreningen tar ett stort socialt ansvar och har en viktig stödjande 
funktion funktion för främst asylsökande. De har varje vecka ett 
rådgivningscafé, anordnar Martin Luther King-dagen och 
föreläsningar. Föreningen driver allt arbete helt ideelt. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att utjämna sociala 
skillnader.
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2021-
00691

Sundsvalls 
blåsorkester

102 000 30 000 87 000 30 000
1) 43
2) 18
3) 25

Föreningen bevilas bidrag för sin musikverksamhet.  Föreningen 
samverkar med bland annat Kulturskolan. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett rikt och varierat 
föreningsliv.

2021-
00712

Sundsvalls 
Damfotbollsförening 
(SDFF)

1 020 632 900 000 1 100 000 900 000

1) 570
2) 544
3) 26

SDFF Plus har inte medlemskap specifikt för Plusverksamheten, men 
ca 200 barn och unga brukar delta. SDFF Plus beviljas bidrag för sin 
sociala idrottsverksamhet som bedrivs flera gånger i veckan i 
Bredsand, Skönsberg och Nacksta. Förutom träning på de specifika 
områdena så hämtar föreningen upp tjejer i andra områden som vill 
vara med. Verksamheten har bedrivits under lång tid och har blivit 
uppmärksammat i hela Sverige för sitt långsiktiga och lyckade arbete.

Förvaltningen bedömer att verksamheten gör en stor samhällsinsats 
och bidrar till socialt utjämnande, jämställdhet, jämlikhet, integration 
och är särskilt viktig för barn i socialt utsatta miljöer.
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2021-
00647

Sundsvalls 
Kollektivverkstad

84 500 kr 30 000 60 000 40 000 kr
1) 87
2) 71
3) 16

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet som består av 
kursverksamhet och utställningar. 

Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och 
varierat föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i 
Sundsvalls kommun. 

2021-
00661

Sundsvalls 
Konstförening

151 568 55 000 111 000 55 000
1) 236
2) 161
3) 75

Föreningen beviljas bidrag för sin konstverksamhet. Verksamheten 
består av ca 8-9 konstutställningar per år.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och 
varierat föreningsliv samt till ett tillgängligare och bredare 
kulturutbud i Sundsvalls kommun. 

2021-
00672

Sundsvalls 
Orkesterförening

300 000 kr 150 000 200 000 150 000 kr
1) 78
2) 33
3) 45

Föreningen är en orkesterförening för amatörmusiker. De planerar 
att under 2022 samarbeta med Ångermanlands Körsångarförbund, 
Kulturskolan och vuxenkörer. Totalt planeras 3 produktioner.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett rikt och varierat 
föreningsliv. 
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2021-
00673

Svenska 
Deckarfestivalen 
Sundsvall

350 000 kr 200 000 350 000 200 000 kr
1) 60
2) 41
3) 19

Föreningen anordnar en årlig litteraturfestival med fokus på deckare. 
I samband med festivalen arrangeras vanligtvis sett författarträffar 
på kommunens skolor och de har inrättat en skrivartävling, Lilla 
Sherlock-priset, för elever på högstadiet.
Föreningen har under pandemiåren utvecklat verksamheten till att 
även bli digital, vilket ökar tillgängligheten för arrangemanget. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar med att stärka 
Sundsvalls varumärke och utveckla besöksnäringen. De hjälper också 
till med att bidra till skolans måluppfyllelse genom satsningen på 
författarträffar på skolorna.

2021-
00715

Sällskapet 
Ostkustbanans vänner 17 000 11 000 14 000 15 000

1)113
2) 27
3) 86

Föreningen bevarar och renoverar järnvägsfordon. De anordnar 
också visningar av fordonen bland annat under Svartviksdagarna.

Föreningen fick ett avdrag om 25 % på potentiellt bidragsbelopp för 
2021 på grund av sent inkommen ansökan.

Föreningens hyreskostnad kommer från 2022 att beräknas utifrån 
hyresbidragets bedömningsgrunder.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till bevarande av vår 
historia och möjlighet till aktiviteter vid besök i Svartvik.
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00696

Tjejjouren Skogsrå 1 382 800 kr 300 000 1 872 032 300 000 kr
1) 74
2) 69
3) 5

Tjejjouren Skogsrå beviljas bidrag för sin ideella stödverksamhet för 
tjejer och icke-binära via chat, telefon och andra sociala medier. 
Förutom stödverksamheten så arrangerar föreningen  det årliga 
arrangemanget Girlpowerfestivalen på Flickdagen 11 oktober varje 
år, de arrangerar föreläsningar på tex internationella kvinnodagen, 
dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och andra tillfällen samt 
andra utåtriktade aktiviteter som föreläsningar och workshops på 
skolor. Sommaren 2022 planerar föreningen också att anordna ett 
sommarläger för tjejer 13-16 år för första gången.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett socialt 
utjämnande och går i linje med den jämställdhetspolicy som 
Sundsvalls kommun har, vilket betyder att kommunen ska sträva 
efter likafördelning av resurser till kvinnor och män.  Verksamheten 
bidrar också till jämlikhet, integration och är särskilt viktigt för barn 
och unga i socialt utsatta miljöer.
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00660

Vuxna på Stan 
Sundsvall 80 000 45 000 60 000 50 000

1) 268
2) 150
3) 118

Föreningen organiserar nattvandringar runtomkring Sundsvall på 
helger och även vid "riskkvällar" som skolavslutning, sista april med 
flera. De vänder sig dels till föräldrar med barn i årskurs 7-9 samt till 
föreningar. Föreningarna får 3 000 kr för att vara med en kväll och 
nattvandra. 

Föreningen fick 25% avdrag på potentiellt bidragsbelopp för 2021 på 
grund av sent inkommen ansökan.

Förvaltningen bedömer att föreningen hjälper till att öka tryggheten 
för ungdomar som är ute på helgerna. Förvaltningen ser det också 
som positivit att föreningarna har en möjlighet att tjäna pengar 
genom att ställa upp och nattvandra.

2021-
00702

Vänskapsmöten 600 950 kr 100 000 282 816 100 000 kr
1) 41
2) 30
3) 11

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Verksamheten 
handlar främst om att genom dagverksamhet stödja medlemmar till 
en social gemenskap för de personer som står utanför arbetsliv eller 
studier på grund av exempelvis funktionsnedsätttning. 

Förvaltingen bedömer att verksamheten bidrar till social utjämning 
och är ett stöd för personer i socialt utsatt miljöer.
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KFN Förening
Sökt bidrag 

för 2021 (kr)

Beviljat 
bidrag 

 för 2021 
(kr)

Sökt bidrag 
för 2022 

(kr)

Förslag bidrag
för 2022

Medlm.
1) Totalt
2) Kvinnor
3) Män
4) Icke 
binär

Motivering
Särskilda villkor

2021-
00718

Ållateatern 450 400 kr 200 000 275 300 200 000 kr

1) 61
2) 28
3) 32
4) 1

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala kulturverksamhet. 
Verksamheten består av skapande teater- och kulturverksamhet. 
Under pandemiåren har föreningen utvecklat sin verksamhet till att 
även fungera digitalt. De har en ny lokal där de fortsätter att utveckla 
verksamheten.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till en aktiv, meningsfull 
och kreativ fritid för många av kommunens invånare men främst för 
personer med funktionsvariationer.

Summa 13 369 120 7 017 000 kr
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§ 17 Uppföljning av natur- och friluftsplanen 
Kultur och fritidsnämnden 
(KFN-2021-00727-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelsen 

daterad 2022-01-12 och skicka den till 
kommunstyrelsekontoret för vidare hantering 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har begärt statusrapport för arbetet med 
handlingsplan för genomförande av natur- och friluftsplanen. Natur- 
och friluftsplanen beslutades 2018 av kommunfullmäktige. 
Förvaltningar och bolag har sedan dess haft uppdraget att ta fram 
handlingsplaner för genomförandet.  
 

Överläggning 
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 –  

2022-02-09 § 12 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00727-3 - Uppföljning av natur- 

och friluftsplanen Kultur och fritidsnämnden 
• Bilaga KFN-2019-00125-5 Bilaga 1 - Åtgärder 2019-20 
• Bilaga KFN-2019-00125-5 Handlingsplan för natur- och 

friluftsplan 
• Bilaga KFN-2020-00765-4 Bilaga 1 - Åtgärder 2021-22 
• Bilaga KFN-2020-00765-4 Handlingsplan för Natur- och 

friluftsplan 2021-22 
• Bilaga KoF Status Handlingsplan 2020-09-30 
• Bilaga Uppföljning natur- och friluftsplanen.docx 
• Bilaga Natur-och friluftsplanen.pdf 
• Bilaga Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 

171128.pdf 
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• Bilaga Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv 
171128.pdf 

• Anders Erlandsson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 18 Yttrande angående Motion (M) om ordning 
gällande elsparkcyklar 
(KFN-2021-00728-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med 

hänvisning till den utredning som pågår på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
att  i det fall kommunfullmäktige beslutar att 

ordningsföreskrifter ska tas fram bör dessa remitteras 
till berörda nämnder innan de antas.  

 

Ärendet 
Behandlar motion (M) om ordning gällande elsparkcyklar 
Företag som hyr ut elsparkcyklar har etablerat sig i fler av Sveriges 
storstäder. Det har i vissa fall skett utan reglering och skapat 
ordningsproblem. I motionen föreslås att lokala ordningsföreskrifter 
tas fram för att reglera uthyrning och uppställning av elsparkcyklar, 
samt om avgift för användaren om cykeln inte parkeras korrekt. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden  
beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina likalydande 
yrkanden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-02-09 § 13 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00728-2 - Yttrande angående 

Motion (M) om ordning gällande elsparkcyklar 
• Bilaga Motion (M) om ordning gällande elsparkscyklar.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 19 Revidering kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning, avsnitt 2 Ekonomi och avsnitt 
3 Avtal m.m. 
(KFN-2021-00107-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag på revideringar, 

daterade 2022-01-18, i Delegations- och arbetsordning 
för kultur- och fritidsnämnden, ärendeförteckning, 
fastställd av nämnden 2021-06-23 § 70. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens delegations- och arbetsordning ska ses 
över löpande, för att stämma överens med nämndens arbetssätt. Den 
senaste större översynen skedde våren 2021. Förvaltningen 
konstaterade vid denna översyn att avsnitt 3 Avtal- lokaler, 
anläggningar och verksamhet samt punkt 2.2 om investeringsbudget 
med mera behövde ses över ytterligare under hösten/vintern. 
Förvaltningen har nu gjort denna översyn och ger i samband med den 
även förslag på två nya punkter under avsnitt 2 Ekonomi. 
 

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 –  

2022-02-09 § 16 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00107-5 - Revidering kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning, avsnitt 2 Ekonomi och 
avsnitt 3 Avtal m.m. 

• Bilaga Delegations- och arbetsordning - Del 2 - 
Ärendeförteckning - reviderat förslag 2022-01-18 

• Anders Uddén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 20 Ekonomisk månadsrapport januari 2022 till 
KS 
(KFN-2021-00379-8) 
 

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 första 
helårsprognos är ett nollresultat. 
 

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-2021-00379-8 - Ekonomisk 

månadsrapport januari 2022 till KS 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport jan 2022 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 21 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-02-23 
(KFN-2022-00034-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-02-16 
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-2022-00034-3 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-02-23 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-02-23 
_ _ _ _ 
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§ 22 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) frågar om Bengt Lindströmsällskapet har haft 
kontakt med förvaltningen om eventuell lokal för sällskapets konst? 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) svarar att en privatperson med ett 
intresse för Bengt Lindströms konst hört av sig till kommunen för ett 
samarbete kring ett museum tillägnat Bengt Lindströms konst. 
Anders Uddén har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna till 
detta. 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén instämmer och redogör för 
hur han ligger till i frågan. 
 
 
Robin Håkansson (KD) frågar om Fritidsbanken har problem med 
återlämning av artiklar? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen tar 
med sig frågan och återkommer till nästa sammanträde med mer 
information. 
 
 
Lars AG Carlsson (M) frågar hur det går med den konstnärliga 
gestaltningen av Frida Stéenhoff? 
 
Ulf Bylund (S) svarar att skulpturen är klar och finns i Sundsvall. 
Förlagan till själva statyn finns att se på utställningen om Frida 
Stéenhoff som just nu pågår på Sundsvalls museum. Förhoppningsvis 
kan nämnden få mer information på sammanträdet i mars innan det är 
dags för invigning.  
 
 
Patrik Åhlund (SD) redogör för det verksamhetsbesök han gjort på 
Fritidsbanken samt frågar hur arbetet med lokaler fortlöper, om 
förvaltningen tittar på andra lokaliseringar än Nacksta? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen dels 
vill hitta en fast lokal för Fritidsbanken men även vill satsa på pop-up 
verksamhet, men att förvaltningen återkommer med mer detaljerat 
svar till nästa sammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-02-23 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla.  

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-24 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2022-02-15 – 2022-04-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2022-02-15 – 2022-04-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Projektledare, 100 %, Friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Njurundahallen. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-10. 
- Anställnings- och lönebeslut. Naturvårdare, 100 %, Friluftsenheten. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-01 – 2023-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Idrottsplatsenheten. 

Tidsbegränsad anställning 2022-02-01 – 2022-05-31. 
- Ändring av anställning. Badvärd/samordnare, Himlabadet. Ändring – 

lönetillägg på grund av utökat ansvar under sjukskrivning. 
  

 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, timanställd, 

Centrumvillan/Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2022-
01-07 – 2022-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Fältassistent, 100 %, 
Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-02. 
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- Ändring av anställning. Fritidsledare, Bredsands fritidsgård. Ändring – 
förlängning av anställning. 

 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Scenservice. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Intendent, 100 %, Sundsvalls museum. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Sundsvalls museum. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Friluftsmuseerna. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-01. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie. 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekspedagog, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-02-01. 
- Ändring av anställning. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – förlängning av anställning. 
  

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Ändring av anställning. Gruppchef, Föreningsbyrån. Ändring – 

förlängning av anställning. 

9. Föreningsbyrån12 
- Svartviks Kulturarv Svartviksdagarna beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 55 000 kronor. (KFN-2021-000778) 
- Alnö IF beviljas ett bidrag för behov kopplade till coronapandemin 

om 70 000 kronor. (KFN-2021-00674) 
- Judo Club Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 8 000 kronor. (KFN-2021-00678) 
- Finska föreningen i Sundsvall beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2021-00682) 
- Sundsvalls atletklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 19 000 kronor. (KFN-2021-00692) 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
2 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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- Kovlands Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 145 000 kronor. (KFN-2021-00694) 

- Kubenbadets Intresseförening beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 50 000 kronor. (KFN-2021-00695) 

- Selånger SK Bandy beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 90 000 kronor. (KFN-2021-00684) 

- Swedish Hot Rod Association (SHRA) beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 90 000 kronor. (KFN-2021-00663) 

- Kovlands Ishockeyförening beviljas ett bidrag för behov kopplade 
till coronapandemin om 57 500 kronor. (KFN-2021-00676) 

- Forza Nackstas ansökan om bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin avslås. (KFN-2021-00690) 

- Matfors Kvartersteaters ansökan om bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin avslås. (KFN-2021-00667) 
 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-27, bygglov, 

tillbyggnad av fritidshus, Ovansjö 1:16. (KFN-2022-00043) 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-02-03, bygglov, 

nybyggnad av enbostadshus och garage samt anmälan 
eldstad/rökkanal, Öde 1:231. (KFN-2022-00045) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-02-03, bygglov, . 
nybyggnad av utomhusscen samt tillbyggnad av skärmtak över ny 
p-plats, Skravsätt 1:36. (KFN-2022-00048) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-02-03, bygglov, 
nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av 
eldstad/rökkanal, Alnö-Säter 2:24. (KFN-2022-00049). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-02-14, bygglov, 
rivningslov för rivning av enbostadshus, Stabbfoten 3. (KFN-2022-
00088) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-28, samråd 
gällande detaljplan för bostäder väster om Kungsbackavägen, del 
av Granlo 3:187 och Äkrom 5:3, Granloholm, Sundvalls kommun. 
(KFN-2021-00795) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-20, samråd 
Sibirien, bostäder, del av Skönsberg 1:1 och del av Skönsberg 3:1. 
(KFN-2021-00797) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-19, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande villatomter vid Östtjärn, 
Allsta 2:9, Östtjärn, Sundsvalls kommun . (KFN-2021-00808) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-02-16, 
granskning gällande detaljplan för tillbyggnad av Rättspsykiatriska 
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regionkliniken, samt upphävande för del av DP-226. Del av Högom 
3:17 och 3:190.. (KFN-2022-00084) 
 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-02-09. 

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

 
 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31 § 8 ”Styr- och 
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern - uppdatering”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31 § 15 ”Riktlinje för 
representation, gåvor och uppvaktning”. 

- Riktlinje för mobila enheter, fastställd 2022-01-20. (KS-2022-00138-1) 
 

15. Övrigt 
- Skolavtal idrotts och fritidsanläggningar, en överenskommelse 

mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
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