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Protokollet omfattar §§ 1-11 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Per Lindstrand 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Josefin Eurenius.  
 
_ _ _ _  
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§ 1 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 2 Information 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör Helene Swenne: 
 

• Hälsar från kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén som 
tackar för verksamhetsplaneringsdagen 17/1. 

 
• Informerar att läget i förvaltningen är stabilt. 

 
• Informerar att avdelningscheferna märker av vinterperiodens 

sjukdomar; influensa, Covid m.m vilket påverkar 
verksamheternas personalförsörjning. 
 

• Informerar att Ungdomsavdelningen arbetar hårt för att 
säkerställa tryggheten för sina medarbetare på Nacksta 
fritidsgård. 
 

• Informerar att avdelningarna arbetar med att ta fram 
aktiviteter till verksamhetsplanen, samt att de arbetar med 
budgeten. 
 

• Informerar att planeringen av byggandet av nya 
servicebyggnaden vid Sidsjön är igång. 
 

• Informerar att myndigheter i Sverige upplever stora 
säkerhetsproblem kopplat till IT och att Sundsvalls kommun 
arbetar intensivt med utbildning till medarbetarna.  
 

• Informerar att förvaltningen under våren 2023 kommer arbeta 
med kontinuitetsplanering för hur verksamheterna ska kunna 
fortlöpa även vid säkerhetsproblem. 
 

• Informerar att arbetet med firandet av Sundsvall 400 år är 
igång. 
 

 
Demokratisamordnare Pia Fjällmo: 
 

• Informerar om Demokratidagarna som anordnas 16 och 23 
februari. 
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Nämndsekreterare Viktoria Hallberg: 
 

• Ger praktisk information kring nämndssammanträdena. 
 
Avdelningschef för idrott och fritid Tommy Lerstrand: 
 

• Informerar om den skrivelse som kommit in från Sundsvall 
Hockey, Konståkningsklubben Iskristallen och Sundsvalls 
Konståkningsklubb angående istiderna i Gärdehov. 

 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 3 Verksamhetsbidrag för 2023 
(KFN-2022-00010-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela årligt verksamhetsbidrag för 2023 med totalt 

7 300 000 kr till sammanlagt 36 föreningar enligt 
förvaltningens förslag i bilaga Fördelning 
verksamhetsbidrag 2023.  
 

att föreningar som beviljats verksamhetsbidrag för 2023 
och vill söka verksamhetsbidrag kommande år ska vid 
ansökan kunna visa att verksamheten sker med stöd av 
Sundsvalls kommun. 
 

att de föreningar som beviljats verksamhetsbidrag för 
2023, men av olika anledningar inte väljer att söka för 
2024 ska vid uppmaning från Föreningsbyrån kunna 
redovisa det verksamhetsbidrag de fått för 2023.  

 
 

Ärendet 
Totalt har 36 föreningar ansökt om årligt verksamhetsbidrag för sin 
verksamhet 2023. Sammanlagt har föreningarna ansökt om drygt 14 
miljoner kronor i bidrag. De föreningar som ansöker om 
verksamhetsbidraget bedriver kulturell verksamhet, social 
verksamhet eller fritidsverksamhet. Förvaltningen föreslår att 36 
föreningar beviljas årligt verksamhetsbidrag för 2023 om 
sammanlagt 7 300 000 kr.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00010-1 - Verksamhetsbidrag för 

2023 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag 2023 
• Evelina Wesslén föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
 
 
  



Verksamhetsbidrag för 2023

KFN-2022-00010
1

KFN Förening

Beviljat 

förra 

gången

Sökt bidrag 

för 2023

Förslag bidrag

för 2023

Medlm.

1) Totalt

2) Kvinnor

3) Män

4) Ickebinär

Motivering

Särskilda villkor

2022-

00640

Almamia lilla 

scenen
80 000 kr 130 000 kr 80 000 kr

1) 5

2) 3

3) 2

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.

2022-

00595
Arm Chapter 40 35 000 kr 150 000 kr 35 000 kr

1) 39

2) 16

3) 23

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.

2022-

00612

Barnens Rätt i 

Samhället (Bris 

Nord)

100 000 kr 210 000 kr 100 000 kr
21 474 barn 0-

18 år i 

kommunen

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. 
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Beviljat 
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Förslag bidrag
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4) Ickebinär

Motivering

Särskilda villkor

2022-

00645
Bredsands Skol-IF 130 000 kr 150 000 kr 130 000 kr

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 stor del 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. 

Förvaltningen bedömer att föreningen på ett mycket bra sätt bidrar till att 

utjämna sociala skillnader och erbjuder barn i området en rik fritid.

2022-

00651
Club Deströyer 100 000 kr 300 000 kr 100 000 kr

1) 122

2) 34

3) 88

Föreningen anordnar ett 10-tal metal-, rock- och punkkonserter och festivaler 

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. 

2022-

00637

Finska Föreningen i 

Sundsvall
25 000 kr 79 500 kr 22 000 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. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud 

för målgruppen. Föreningen beviljas även driftbidrag för samlingslokaler (2022 

beviljades föreningen 29 700 kr i driftbidrag).

2022-

00652

Friluftsfrämjandet 

Njurunda 
20 000 kr 50 000 kr 20 000 kr

1) 375

2) 179

3) 166

4) 30

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.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat fritidsutbud i 

Sundvalls kommun.
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2022-

00654

Föreningen 

Nackstabadet
220 000 kr 537 500 kr 220 000 kr

1) 53

2) 26

3) 27

Föreningen Nackstabadet bildades 2020 och tar över driften för Nackstabadet 

från Forza Nacksta från och med sommaren 2022.

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. 

2022-

00632

Föreningen 

Nätverket Vileda
40 000 kr 80 000 kr 37 000 kr

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. Föreningen vill under 

2023 arbeta mer med att bland annat synliggöra föreningen på sociala medier.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till att utjämna sociala 

skillnader.

2022-

00634

Föreningen 

StödeKult
80 000 kr 247 750 kr 75 000 kr

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. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och varierat 

föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud på landsbygden. 

2022-

00609

Föreningsarkivet 

Sundsvall
100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

Har föreningar 

som 

medlemmar

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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2022-

00638

Förenings-

samverkan
70 000 kr 261 832 kr 70 000 kr

1) 357

2) 175

3) 182

Föreningen anordnar träffar och aktiviteter inom olika områden för olika 

målgrupper- barn, föräldralediga, pensionärer. Träffarna har olika teman. 

Föreningens mötesplats där de har sin verksamhet, Gamla Pappersbruket i 

Matfors, är öppen dagligen och besökare kan gratis ta del av det 

utbud/utställningar som finns i lokalen. I lokalen finns även ett enklare café.  

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att ge invånare utanför centrala 

Sundsvall bra möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. 

2022-

00627
GIF Sundsvall 850 000 kr 1 423 000 kr 840 000 kr

1) 1 412

2) 281

3) 1 131

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 medlemmar i föreningen. Föreningen beviljas bidrag för 

sin Back to Basic-verksamhet i Nacksta, Ljustadalen, Bredsand samt för sina sport- 

och höstlovsaktiviteter i de stadsdelar där de är verksamma. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till en meningsfull och aktiv 

fritid för många barn och unga i socialt utsatta områden. 

2022-

00644

Indals 

Hembygdsförening
50 000 kr 85 000 kr 50 000 kr

1) 212

2) 114

3) 98

Föreningen anordnar spelmansstämma, sommaraktiviteter för barn och unga 

samt har löpande verksamhet som har ankytning till området runt Indal. Indals 

Hembygdsförening beviljades 26 900 kr i driftbidrag 2022.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att ge invånare utanför centrala 

Sundsvall bra möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. 
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2022-

00642

Jazzklubben 

Sundsvall
80 000 kr 135 000 kr 80 000 kr

1) 124

2)56

3) 68

Föreningen beviljas bidrag för sina planerade ca 35 jazz- och blueskonserter 

riktade till allmänheten. Föreningen kommer under 2023 även genomföra ett par 

konserter riktade till barn (med föräldrar) för att locka en ny, men även yngre 

publik. Föreningen söker en stor del medfinansiering från andra aktörer.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och varierat 

föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

2022-

00606
Korpen Sundsvall 200 000 kr 225 000 kr 200 000 kr

1) 537

2) 51

3) 486

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.

2022-

00607

Kriminellas 

Revansch i 

Samhället (KRIS)

300 000 kr 500 000 kr 250 000 kr
1) 157

2) 77

3) 80

Föreningen tar ett socialt ansvar med bland annat daglig verksamhet för sina 

medlemmar (även helger och en kväll i veckan), stödjande verksamhet i form av 

stödboende, hämtning efter frigivning från fängelse, tre dagar i månaden finns 

de på anstalter/fängelser för stöttande samtal inför frigivning, föreläsningar på 

skolor och företag samt att de tillsammans med andra föreningar gör 

nattvandringar och även driver "soppavagnen" från Lyslördag och hela december 

ut. 

Förvaltningen bedömer att föreningen gör en viktig insats för att skapa en 

meningsfull  fritid för sin målgrupp, verksamheten bidrar till social utjämning.  
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2022-

00623

Kvartersteatern 

Sundsvall
500 000 kr 550 000 kr 500 000 kr

1) 202

2) 146

3) 55

4) 1

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet. Föreningen bedriver 

amatörteaterverksamhet 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, 2022 

spelade föreningen Skönheten och Odjuret på Norra Berget. De anordnar även 

årligen "Ung teaterfestival" i extern teaterlokal och barngrupperna spelar 

"Barnteaterfestivalen" i föreningens verksamhetslokaler. De arrangerar även 

utbildningar för varande och blivande ledare.

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 står för 984 000 kr av föreningens 

hyreskostnad år 2023, utöver verksamhetsbidraget.

2022-

00655

Medelpads 

Folkmusikförbund
0 kr 200 000 kr 80 000 kr

1) 162

2) 86

3) 75

4) 1

Föreningen är en sammanslutning av utövare och intressenter av folkmusik. 

Föreningen vänder sig till alla åldrar och anordnar både kurs- och 

konsertverksamhet, uppspelningar, allspel och buskspel. De har stor andel annan 

finansering dels genom deltagaravgifter och biljettintäkter men också från andra 

bidrag och sponsorer.

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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2022-

00647

Medelpads 

Hemslöjd Ideell 

Förening

25 000 kr 45 000 kr 26 000 kr

1) 192

2) 181

3) 10

4) 1

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 samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun. 

2022-

00599
Pipeline 460 000 kr 1 009 000 kr 450 000 kr

1) 1 162

2) 539

3) 606

4) 17

Pipeline beviljas bidrag för sin kulturverksamhet och sina arrangemang. Det är 

ovisst om föreningen kan fortsätta sin verksamhet efter september 2023, detta 

tillsammans med att föreningen firar 50-år gör att föreningen vill satsa stort med 

två arrangemang i veckan samt att de bland annat ska arrangererar sveriges 

största punkfestival med 15 akter. Föreningen kommer även under 2023 att 

satsa på barn och ungdomar genom att bland annat arrangera barnfestivalen. Då 

föreningen inte genomförde barnfestivalen under 2022, som föreningen fick ett 

extra bidrag för i verksamhetsbidraget, får föreningen använda de medlen för 

barnfestivalen 2023 istället. 

Verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.  

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 för 736 000 kr av Pipelines 

hyreskostnad för 2023 (till och med september) . 
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Motivering

Särskilda villkor

2022-

00648

RFSL 

Västernorrland 
225 000 kr 650 000 kr 225 000 kr

1) 182

2) 59

3) 51

4) 72

Föreningen beviljas bidrag för sin inkluderande och samhällsviktiga verksamhet 

samt arrangemanget Pridefestivalen 2023. 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.

2022-

00641
RSMH Sundsvall 337 500 kr 532 000 kr 450 000 kr

1) 151

2) 86

3) 61

4) 4

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet där de verkar för att bryta 

ensamhet, isolering och utanförskap och bidra till en social samvaro som ökar 

människors delaktighet i samhällslivet. De arbetar aktivt med kamrat- och socialt 

stöd. De anordnar resor, ulflykter, utbildningar genom studiecirklar, föreläsningar 

mm. De bjuder in till träffar på högtider, erbjuder frukost- och lunchservering, 

friskvårdsaktiviteter och mycket mer.

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till att sociala 

skillnader i levnadsvillkoren utjämnas och är ett stort stöd för personer i socialt 

utsatt miljöer.

Föreningen inkom föregående år med en sen ansökan och fick därmed 25 % 

avdrag. För år 2021 beviljades föreningen 450 000 kr.
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2022-

00653
Sadaka Familjebyrå 150 000 kr 443 534 kr 150 000 kr

1) 190

2) 102

3) 88

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 driver även basketverksamhet för barn 7-13 år 1 dag i 

veckan och har idag ca 40 barn som deltar samt projektet "Nackstabor i 

naturen!" i samverkan med olika friluftsföreningar

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.

2022-

00629
Scen Sundsvall 470 000 kr 717 000 kr 450 000 kr

1) 735

2) 652

3) 83

Föreningen arbetar för att arrangera scenkonst med kvalitet, bredd och spets. 

2023 planerar föreningen genomföra ca 50 evenemang, bland annat tre 

föreställningar från Riksteater, 24 övriga föreställningar, stand-up, Eventomat 

och Afternoon tea. Samt 10 medlemsaktiviteter, bland annat filmklubb. 

Föreningen tar speciell hänsyn till målgrupper som kan ha svårare att ta del av 

kulturutbudet som minoritetsspråk, synskadade, hörselskadade samt andra 

funktionsnedsättningar. Föreningenbokar lokaler på landsbygden för 

arrangemang för att öka tillgängligheten. 

Förvaltningen bedömer att föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet 

vilket bidrar till ett rikt och varierat föreningsliv.
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2022-

00618
SKB Sundsvall 400 000 kr 450 000 kr 400 000 kr

1) 34

2) 15

3) 19

Föreningen verkar för integration av framför allt barn och ungdomar, men även 

vuxna, genom idrottsverksamhet i Skönsberg emd omnejd. 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.

2022-

00617

Stöde 

Hembygdsförening
75 000 kr 93 000 kr 75 000 kr

1) 187

2) 100

3) 87

Föreningen beviljas bidrag för sina öppna evenemang under året som exempelvis  

barn- och familjedag, konserter och spelmansstämma.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett ökat kultur- och 

fritidsutbud på landsbygden. Föreningen har under 2022 även beviljats 29 600 kr 

i driftbidrag till samlingslokal.

2022-

00633

Sundsvalls 

Asylkommitté
100 000 kr 171 100 kr 100 000 kr

1) 67

2) 46

3) 21

Sundsvalls Asylkommitté beviljas bidrag för sin sociala verksamhet. Föreningen 

tar ett stort socialt ansvar och har en viktig stödjande funktion för främst 

asylsökande. De har varje vecka ett rådgivningscafé, anordnar Martin Luther King-

dagen och föreläsningar. Föreningens aktiva driver verksamheten helt ideellt 

utan arvoden eller löner.  

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till att utjämna sociala skillnader.
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2022-

00603

Sundsvalls 

blåsorkester
30 000 kr 71 000 kr 30 000 kr

1) 38

2) 11

3) 27

Föreningen beviljas bidrag för sina offentliga konserter. Föreningen  samverkar 

med bland annat Kulturskolan. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett rikt och varierat kultur- och 

föreningsliv.

2022-

00628

Sundsvalls 

Damfotbolls-

förening (SDFF)

900 000 kr 1 150 000 kr 850 000 kr

1) 591

2) 568

3) 23

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.

2022-

00650

Sundsvalls 

Kollektivverkstad
40 000 kr 60 000 kr 40 000 kr

1) 51

2) 47

3) 4

Föreningen beviljas bidrag för sin kulturverksamhet som består av 

kursverksamhet och utställningar. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och varierat 

föreningsliv samt till ett ökat kultur- och fritidsutbud i Sundsvalls kommun.

2022-

00621

Sundsvalls 

Konstförening
55 000 kr 126 000 kr 55 000 kr

1) 247

2) 167

3) 80

Föreningen beviljas bidrag för sin konstverksamhet. Verksamheten består av 8 

konstutställningar per år.

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till ett rikt och varierat 

föreningsliv samt till ett tillgängligare och bredare kulturutbud i Sundsvalls 

kommun. 
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2022-

00620

Sundsvalls 

Orkesterförening
150 000 kr 275 000 kr 145 000 kr

1) 75

2) 32

3) 43

Föreningen är en orkesterförening för amatörmusiker. Under 2023 ska fokus 

läggas på unga musiker och bland annat planeras ung solist, ett samarbete med 

El Sistema Sverige i Tonhallen i april. Det planeras även ett vänkommunprojekt 

tillsammans med Nordiska Kammrorkestern och en konsert med Kulturskolans 

elever. Föreningen önskar också fortsätta med ett projekt som genomfördes 

2022, då med stöd av Kulturrådet.

Föreningen har låga avgifter men höga kostnader. Föreningen bör se över hur de 

ska kunna finansiera en större del av sin verksamhet utan bidragsstöd.

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

Föreningen har en liten andel egen finansiering vilket de bör se över till nästa år.

2022-

00635

Svenska 

Deckarfestivalen 

Sundsvall

200 000 kr 374 000 kr 200 000 kr
1) 64

2) 46

3) 18

Föreningen anordnar en årlig litteraturfestival med fokus på deckare. I samband 

med festivalen arrangeras vanligtvis författarträffar på kommunens skolor och de 

har inrättat en skrivartävling, Lilla Sherlock-priset, för elever på högstadiet. 

Föreningen sänds numera också delvis digitalt, vilket ökar tillgängligheten för 

arrangemanget. 

Förvaltningen bedömer att föreningen berikar kulturlivet och bidrar till att stärka 

Sundsvalls varumärke och besöksnäring. De hjälper också till med att bidra till 

skolans måluppfyllelse genom satsningen på författarträffar på skolorna.
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2022-

00636

Sällskapet 

Ostkustbanans 

vänner

15 000 kr 16 900 kr 15 000 kr

1)113

2) 27

3) 86

Föreningen bevarar och renoverar bevarande-värda järnvägsfordon och miljöer 

(byggnader). Informerar om den lokala/regionala järnvägshistorien från ca 1920 

och framåt genom visning av fordon och övriga aktiviteter. Föreningen 

arrangerar dressinåkning för allmänheten under sommaren för att förmedla 

kunskap och intresse för järnvägshistorien. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till bevarande av vår historia och 

möjlighet till aktiviteter vid besök i Svartvik.

2022-

00624
Tjejjouren Skogsrå 300 000 kr 1 775 725 kr 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 och uppmärkasammar internationella kvinnodagen  och 

dagen för avskaffande av våld mot kvinnor med utåtriktade aktiviteter som 

föreläsningar och workshops på skolor. Föreningen planerar också att arrangera 

sommar- och vinterläger samt tjejhäng en-två gång i månaden.

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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2022-

00615

Vuxna på Stan 

Sundsvall
50 000 kr 73 800 kr 50 000 kr

1) 25

2) 14

3) 11

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 3 500 kr för 

att vara med en kväll och nattvandra. 

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.

2022-

00630
Vänskapsmöten 100 000 kr 303 446 kr 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.

2022-

00639
Ållateatern 200 000 kr 276 600 kr 200 000 kr

1) 54

2) 27

3) 26

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 14 027 687 kr 7 300 000 kr
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§ 4 Verksamhetsbidrag till studieförbund för 
2023 
(KFN-2022-00005-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela 3 700 000 kronor till 10 studieförbund enligt 

bilaga Fördelning av verksamhetsbidrag till 
studieförbunden för 2023, daterad 2022-06-20.  

 

Ärendet 
Tio studieförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. Vanligen beräknas bidraget på ett snitt av de 
två föregående åren men på grund av coronapandemin så beräknas 
detta bidrag på verksamhet från 2018 och 2019. 

Överläggning 
Kent Sundström (SD) yrkar att Ibn Rushd inte beviljas något 
verksamhetsbidrag för 2023, i övrigt yrkar han bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Reservation 
Kent Sundström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00005-1 - Verksamhetsbidrag till 

studieförbund för 2023 
• Bilaga Fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden för 

2023 
_ _ _ _ 
 
  



2022-06-20

KFN-2022-00005

Budget 3 700 000 kr            100%

Studiecirkelverksamhet 2 590 000 kr            70%

Annan 

folkbildningsverksamhet 370 000 kr               10%

Kulturprogram 555 000 kr               15%

Landsbygd 185 000 kr               5%

Studieförbund

Studiecirkel-

verksamhet

Annan folk-

bildnings-

verksamhet

Kultur- 

program Landsbygd

Bidragsförslag 

för 2023 2022 2021

ABF 291 717 78 047 63 317 15 343 448 424 kr         448 424 kr 524 639 kr

Bilda 467 203 67 906 212 489 18 725 766 324 kr         766 324 kr 874 459 kr

Folkuniversitetet 40 668 1 568 20 519 0 62 756 kr           62 756 kr 74 474 kr

Medborgarskolan 158 331 19 738 72 697 6 742 257 508 kr         193 131 kr 284 381 kr

NBV 265 820 47 329 22 408 13 293 348 851 kr         348 851 kr 383 329 kr

Sensus 703 849 88 298 63 643 89 079 944 868 kr         944 868 kr 1 056 094 kr

Studiefrämjandet 412 250 18 697 61 232 29 913 522 093 kr         522 093 kr 601 085 kr

Ibn Rushd 28 296 3 405 3 452 0 35 153 kr           26 365 kr 38 416 kr

Vuxenskolan 192 154 40 135 32 049 7 963 272 300 kr         272 300 kr 316 966 kr

Kulturens 29 712 4 877 3 192 3 942 41 723 kr           41 723 kr 46 157 kr

Summa 2 590 000 370 000 555 000 185 000 3 700 000 3 626 835 4 200 000

Bidrag för studiecirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet beräknas på antal deltagare och studietimmar i snitt av 2018 och 2019. 

Bidrag för kulturprogram beräknas på antal kulturarrangemang  i snitt av 2018 och 2019. 

Bidrag för verksamhet på landsbygden beräknas på antalet studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, 

deltagare och deltagartimmar samt kulturarrangemang i områden som klassas som landsbygd.

Bilaga: Fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2023
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§ 5 Förvärv av fastigheten Skönsberg 3:34 del 2 
för Skönsbergsspåret och Ortviksbergets 
friluftsområde 
(KFN-2022-00680-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå Stadsbyggnadsnämnden förvärva den del av 

fastigheten Skönsberg 3:34 som berör Ortviksberget. 
 
 
 

Ärendet 
Att förvärva del 2 av fastigheten Skönsberg 3:34 på Ortviksberget, 
som 500 meter av Skönsbergsspåret är förlagd till. 
 

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-2022-00680-1 - Förvärv av fastigheten 

Skönsberg 3:34 del 2 för Skönsbergsspåret och Ortviksbergets 
friluftsområde 

• Anders Erlandsson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 6 Remiss - förslag till kommunikationsstrategi 
för Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026 
(KFN-2022-00667-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens övervägande som sitt eget och 

översända det som yttrande över remissen. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023–2026. 
Förslaget skickas härmed till er nämnd för yttrande, gärna utifrån 
nedan frågor: 

• Finns det något ni saknar i förslaget som skulle vara till hjälp 
för er? 

• Finns det något i förslaget som är överflödigt och/eller som 
inte anger inriktning och stöd? 

• Andra synpunkter? 
 

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-2022-00667-2 - Remiss - förslag till 

kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023-
2026 

• Bilaga Remiss kommunikationsstrategi.pdf 
• Bilaga Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 2023-

remissversion.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 7 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och 
fritidsnämndens utskott 2023-2026 
(KFN-2023-00023-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att hänskjuta beslut om konstutskott till nämndens sammanträde i 

februari. 
 
att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska finnas kvar för 

mandatperioden 2023-2026. 
 
att utse följande ledamöter och ersättare till kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott perioden 2023-2026: 
 
 Niklas Evaldsson (V) – ledamot, ordförande 
 Ulf Bylund (S) – ledamot, vice ordförande 
 Annika Kallin (S) – ledamot 
 Per Lindstrand (M) – ledamot 
 Hans Brynielsson (KD) – ledamot 
 Ludvig Lind (S) – ersättare 
 Karolina Sundberg (S) – ersättare 
 Robin Zetterberg (C) – ersättare  
 Josefin Eurenius (M) – ersättare  
 Marie Sundman (L) – ersättare  
 
 

Ärendet 
Enligt det gemensamma reglementerat för styrelsen och övriga 
nämnder i Sundsvalls kommun faller det på respektive nämnd att 
inrätta de utskott som nämnden finner lämpligt. 
 
Under föregående mandatperiod har kultur- och fritidsnämnden haft 
två utskott – arbetsutskottet och konstutskottet. I detta ärende ska 
nämnden besluta om utskotten ska finnas kvar under mandatperioden 
2023-2026, samt välja ledamöter och ersättare till dessa utskott.  
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Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson yrkar, för majoritetens räkning, att 
hänskjuta beslut om konstutskott till nämndens sammanträde i 
februari. 
 
Ulf Bylund (S) yrkar, för majoritetens räkning, att kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott ska finnas kvar för mandatperioden 
2023-2026. 
 
Ulf Bylund yrkar vidare, för majoritetens räkning, att utse Niklas 
Evaldsson (V) till ordförande, Ulf Bylund (S) till vice ordförande, 
Annika Kallin (S) till ordinarie ledamot, samt Ludvig Lind (S), 
Karolina Sundberg (S) och Robin Zetterberg (C) som ersättare, i 
arbetsutskottet 2023-2026. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för oppositionens räkning, att utse Per 
Lindstrand (M) och Hans Brynielsson (KD) till ordinarie ledamöter, 
samt Josefin Eurenius (M) och Marie Sundman (L) till ersättare, i 
arbetsutskottet 2023-2026.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens, Ulf Bylunds (S) och Per Lindstrands (M) yrkanden.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2023-00023-2 - Val av ledamöter och 

ersättare till kultur- och fritidsnämndens utskott 2023-2026 
• Bilaga Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i 

Sundsvalls  kommun version efter FINU 2022-08-30, fastställt 
KF 2022-09-26 

_ _ _ _ 
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§ 8 Rapportering av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2022 
(KFN-2021-00379-25) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna nämndens årsrapport för 2022 
 
att  hos kommunfullmäktige begära överföring av driftsöverskott 

om 832 tkr till eget kapital i resultatöverföringen till år 2023 
 
att  hos kommunfullmäktige begära överföring av 

investeringsöverskott på 41 702 tkr, för påbörjade/pågående, 
ej avslutade investeringsprojekt exklusive konstnärlig 
utsmyckning, till år 2023 

 
att  godkänna förslag om att ianspråkta ett belopp motsvarande 

årets överskott om 832 tkr från nämndens ackumulerade 
överskott för verksamhet riktad till förstärkt trygghetsarbete i 
offentliga lokaler Kulturmagasinet 2023 samt för verksamhet 
riktad till barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden 
under sommaren 2023 

 
att  hos kommunfullmäktige begära ianspråktagande av 

ackumulerat överskott på 832 tkr motsvarande årets överskott 
till år 2023 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar årsrapport för 2022 till 
kultur- och fritidsnämnden för godkännande. Ärendet rapporteras 
vidare till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00379-25 - Rapportering av kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 
• Bilaga Bilaga 1 Årsrapport KFN 2022 
• Bilaga Bilaga 2 - Inkomna synpunkter KFN 2022 
• Bilaga Bilaga 3 - Årsrapport 2022 KFN - kommunala 

uppdragsföretag 
• Marcus Svanberg föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 9 Rapportering av kultur- och fritidsnämndens 
interna kontrollplan 2022 
(KFN-2021-00726-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporteringen av nämndens interna kontroll 

2022 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
samt kommunens revisorer 

 
att  uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna 

åtgärder 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp nämndens interna 
kontrollplan för 2022 inom nämndens ansvarsområde. 
Utredningsarbetet har utgått från nämndens prioriterade risker som 
beslutades om i januarinämnden efter genomförd risk och 
konsekvensanalys med hänsyn taget till kommunfullmäktiges 
fastställda reglemente för intern kontroll. 
 

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-2021-00726-4 - Rapportering av kultur- 

och fritidsnämndens interna kontrollplan 2022 
• Bilaga Bilaga 1 Rapport kontrollansvarig 2022 - fördelning medel 

genus och barn 
• Bilaga Bilaga 1.1 PM intern kontroll 2022 - genus och barn 
• Bilaga Bilaga 2 Rapport kontrollansvarig 2022 - förutsättningar 

för föreningsdrift 
• Bilaga Bilaga 2.1 PM intern kontroll 2022 - förutsättningar för 

föreningsägda anläggningar 
• Bilaga Bilaga 3 Rapport kontrollansvarig 2022 - museilagen 
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• Bilaga Bilaga 3.1 Rapport Sundsvalls museums magasin KFN-
2015-00402 

• Bilaga Bilaga 4 Rapport kontrollansvarig 2022 - Måluppfyllelse 
MRP 

• Bilaga Bilaga 4.1 PM intern kontroll 2022 - Måluppfyllelse MRP 
• Bilaga Bilaga A - Självdeklaration intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2022 
• Bilaga Bilaga B - Rapportering av intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2022 
• Marcus Svanberg föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 10 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2023-01-25 
(KFN-2023-00024-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2023-01-18 
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-2023-00024-1 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2023-01-25 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2023-01-25 
_ _ _ _ 
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§ 11 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet.  
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 
 
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. Servicetekniker, 100 %, 

Idrottsplatsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-01-02. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Njurundahallen. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-12-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Alnöbadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-12-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Matforshallen. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-12-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Biträdande arenachef, 100 %, Sim- och 

sporthallsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-12-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Administrativ assistent, 100 %, 

Fritidsbanken. Tidsbegränsad anställning 2022-10-01 – 2022-12-31. 
- Ändring av anställning. Handledare, Fritidsbanken. Ändring – 

förlängning av anställning. 
 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fältassistent, 100 %, Trygghetsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-01-11. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, 

Centumvillan. Tidsbegränsad anställning 2023-01-09 – 2023-06-23. 
- Anställnings- och lönebeslut. Avdelningschef, 100 %, 

Ungdomsavdelningen. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 2023-
08-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, Nacksta 
fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 2023-05-31. 
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- Ändring av anställning. Fältassistent, Ungdomsavdelningen. Ändring 
– arbetsplats (kontering). 

- Ändring av anställning. Fältassistent, Ungdomsavdelningen. Ändring 
– arbetsplats (kontering). 

- Ändring av anställning. Fritidsledare, Bredsands fritidsgård. Ändring – 
arbetsplats (kontering). 

 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, intermittent, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2023-01-02 – 2023-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, intermittent, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 2023-12-31. 
- Ändring av anställning. Kulturassistent, Friluftsmuseerna. Ändring – 

förlängning av anställning/Arbetsplats (kontering). 
- Ändring av anställning. Evenemangskoordinator, Scenservice. 

Ändring – förlängning av anställning. 
 

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

stadsbibliotek Läsfrämjande. Tidsbegränsad anställning 2023-04-01 – 
2024-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Busschaufför/bibliotekass., 100 % 
Sundsvalls stadsbibliotek Kundtjänst. Tillsvidareanställning fr.o.m. 
2023-01-02. 

- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 50 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek Läsfrämjande. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 
2023-06-30. 

- Ändring av anställning. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek 
Läsfrämjande. Ändring – sysselsättningsgrad. 

 

8. Staben 
- Inga beslut att anmäla. 

9. Föreningsbyrån12 
- Sundsvall Baseboll Softboll Club Mosquitoes beviljas ett 

arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 9 500 kronor. (KFN-2023-
00022) 

 
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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- Medelpads Dövas Förenings ansökan om utvecklingsbidrag avslås. 
(KFN-2022-00679) 
 

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

kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2022-00677) 
 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-12-22, 

granskning gällande detaljplan för Sköle 25:6 m fl korsningen 
Bällstavägen – Åkerstavägen Matfors, Sundsvalls kommun. (KFN-
2022-00666) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2023-01-11, bygglov 
för nybyggnad av transformatorstation N159247, Stugan, Allsta 
4:62. (KFN-2023-00030) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2023-01-16, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande ny bostadsbebyggelse, 
del av Sidsjö 2:1, Södermalm, Sundsvalls kommun. (KFN-2022-00697) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2023-01-18, 
granskning gällande detaljplan för Sköle 1:68, bostäder och handel 
i Matfors centrum, Matfors, Sundsvalls kommun. (KFN-2022-00689) 
 

 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Inget protokoll att anmäla. 

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

 
 

 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-12-13 § 14 
”Uppföljning av chefers kundnöjdhet med HR-partner, lön och 
pension, rekrytering, bemanning samt kommunhälsan”. 
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- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 57 ”Val av kommunala 
nämnder, bolag med mera”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 58 ”Mål och resursplan 
2023-2024 med plan för 2025-2026”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 63 ”Sundsvall 400 år 
2024”. 

- Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskotts beslut 2022-
12-20 § 11 ”Gärdehov, belysningsbyte bandyplan, energiprojekt - 
medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter”. 

- Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskotts beslut 2022-
12-20 § 20 ”Beslut om fördelning av medel från klimatplan”. 

 
 

15. Övrigt 
- Inga övriga ärenden att anmäla. 
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