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Protokollet omfattar §§ 1-19 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

anmäld av Jeanette Hedlund (S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar om de två ordförandebeslut som han, i dialog med 
Per Lindstrand (M), tagit 2020-12-18 och 2021-01-21 med 
anledning av regeringens nya restriktioner för att hindra 
smittspridning av Covid-19. 

 
 
Nämndsekreterare Viktoria Hallberg: 
 

• Meddelar att hon skickat ut ett mejl med information om 
arvode. 

 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

• Informerar om förvaltningens arbete med 
kostnadsminskningar. 

 
 
Ungdoms- och fritidschef Lars-Ove Johansson: 
 

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

 
• Informerar om ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken), samt att förvaltningen har ansökt hos 
MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
för att få göra enkäten 2021. 
 

 
 
Samordnare/adm.utvecklare Christel Öhgren och enhetschef för 
sim- och sporthallar Annika Edin: 
 

• Informerar om arbetet med e-tjänster för lokalbokning och 
föreningsbidrag. 

 
_ _ _ _ 
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§ 3 Budget för föreningsbidrag från 2022 
(KFN-2020-00743-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att budgeten för föreningsbidrag sänks med 2 mnkr från och med 

år 2022 genom följande åtgärder: 
 

1) Avtal med Njurunda Folketshusförening hanteras i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens beslut 16 december 2020 
§ 126, vilket motsvarar en sänkning av bidragsbudget med 
440 000 kr (hyreskostnad år 2021). 

2) Budget för verksamhetsbidrag till studieförbund sänks med 
500 000 kr jämfört med budget år 2020. 

3) Budgeten för driftbidrag till samlingslokaler sänks med 
500 000 kr jämfört med budget år 2020. 

4) Att sammantaget sänka budget för övriga bidragsformer 
med 360 000 kr jämfört med budget år 2020 enligt den 
fördelning förvaltningen finner bäst.  

5) Ge förvaltningen i uppdrag att hantera avtalet för lokaler på 
Grönborgsgatan 18 i enlighet med det som framkommer i 
tjänsteskrivelsen daterad 2020-12-17, vilket ska motsvara 
en sänkning av bidragsbudget med 200 000 kr 
(hyreskostnad år 2021).  

 
att tidigare förstärkningar av föreningsbidragen med stöd av 

anslaget Stärkt föreningsliv återställs med 2 mnkr från och med 
år 2022 genom följande åtgärder: 

 
1) Verksamhetsbidraget återställs med 650 000 kr jämfört med 

budget år 2020. 
2) Arrangemangsbidraget återställs med 450 000 kr jämfört 

med budget år 2020. 
3) Att återstående förstärkning om 900 000 kr ska återställas 

av förvaltningen genom omprioriteringar inom bidragen, 
där budget för utvecklingsbidrag bör stå för en större 
sänkning. 

 
att kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 

med bilagor är inriktningsdirektiv för förvaltningens 
verkställande av beslutet. 
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Ärendet 
Sundsvalls kommun ska genomföra stora kostnadssänkningar från 
och med år 2022. Den 30 september 2020 fattade kultur- och 
fritidsnämnden ett inriktningsbeslut om hur kostnadssänkningarna 
ska hanteras inom nämndens verksamheter. Här framgår att bidragen 
till föreningslivet ska sänkas med 2 mnkr samt att den särskilda 
satsningen Stärkt föreningsliv på  2 mnkr, som har varit ett extra stöd 
till föreningslivet, återställs. I ärendet lämnas förslag på hur nämnden 
kan anpassa stödet till föreningslivet i förhållande till de nya 
ekonomiska förutsättningarna. 
 
Förslaget har utformats med hänsyn till att konsekvenserna för 
föreningslivet som helhet ska vara så lindriga som möjligt. Efter 
kostnadssänkningen kommer Sundsvalls kommun fortfarande ge 
omfattande årligt stöd till föreningslivet. Genom förslaget kan kultur- 
och fritidsnämnden bibehålla sitt fokus på meningsfull fritid för barn 
och unga, och samtidigt fortsätta stötta verksamheter som bidrar till 
att jämna ut sociala skillnader i levnadsvillkor. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 4 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00743-1 - Budget för 

föreningsbidrag från 2022 
• Bilaga Bidragstyper - bilaga till tjänsteskrivelse KFN-2020-

00743-1 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 4 Förstudie för nya utomhusbad i Nacksta och 
Maland 

(KFN-2020-00781-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Drakfastigheter göra en inledande förstudie för nya 
utomhusbad i Nacksta och Maland och att redovisa förstudien 
för nämnden senast i december 2021 

 
att  barn, ungdomar och barnfamiljer ska vara de primära 

målgrupperna för de nya utomhusbaden i Nacksta och Maland 
 
att  de nya utomhusbaden ska fungera som mötes- och 

aktivitetsplatser i Nacksta och Maland 
 
att  förstudien ska innehålla omvärldsanalys, behovsanalys och 

områdesanalys och resultera i förslag på placering, funktioner 
och blockskisser samt kostnadsberäkningar och tidsplaner för 
respektive utomhusbad 

 

Ärendet 
I investeringsbudgeten i MRP 2021-2022 avsätts 62 mnkr 2022 för 
nya utomhusbad i Nacksta och Maland. I detta ärende har nämnden 
att ta ställning till förvaltningens förslag om att ge förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter göra en inledande 
förstudie för nya utomhusbad i Nacksta och Maland och att redovisa 
förstudien senast i december 2021. Nämnden har också att ta 
ställning till förvaltningens förslag om att förstudien ska innehålla 
omvärldsanalys, behovsanalys och områdesanalys och resultera i 
förslag på placering, funktioner och blockskisser samt 
kostnadsberäkningar och tidsplaner för respektive utomhusbad. 
Förvaltningen föreslår att barn, ungdomar och barnfamiljer ska vara 
de primära målgrupperna och att de nya utomhusbaden ska fungera 
som mötes- och aktivitetsplatser i respektive bostadsområde. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 3 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00781-1 - Förstudie för nya 

utomhusbad i Nacksta och Maland 
• Elin Berglund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 5 Avveckling Ung Film 
(KFN-2020-00700-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avveckla Ung Films verksamhet med en stängning  

2021-05-31. 
 
 

Ärendet 
Verksamheten Ung Film har funnits i kultur- och fritidsförvaltningen 
sedan år 2000. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med arbetet 
med att sänka sina kostnader inför 2022 föreslagit att Ung Film läggs 
ner. Förvaltningen har tagit fram underlag för ett avvecklingsbeslut. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 5 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00700-1 - Avveckling Ung Film 
• Bilaga Riskbedömning steg 1 Ung Film 
• Bilaga Riskbedömning vid förändring Ung Film 
• Bilaga KoF Checklista för prövning av barnets bästa Ung Film 
• Lars-Ove Johansson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 6 Avveckling av Granlo fritidsgård 
(KFN-2020-00702-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avveckla Granlo fritidsgård med stängning 2021-05-31 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med arbetet med att sänka 
sina kostnader inför 2022 gett direktiv som innebär att en centralt 
placerad fritidsgård som inte ligger i ett socialt prioriterat område ska 
läggas ned. Förvaltningen har tagit fram underlag för ett 
avvecklingsbeslut 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 6 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00702-1 - Avveckling av Granlo 

fritidsgård 
• Bilaga KoF Checklista för prövning av barnets bästa Avveckling 

av Granlo fritidsgård 
• Bilaga Riskbedömning steg 1 Granlo fritidsgård 
• Bilaga Riskbedömning vid förändring Granlo 2020-11-09 
• Bilaga Vuxna tycker till 
• Bilaga Barnchecklista - Ungdomar tycker till ang. Granlo 

Fritidsgård 
• Lars-Ove Johansson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 7 Verksamhetsbidrag för 2021 
(KFN-2020-00031-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela årligt verksamhetsbidrag för 2021 med totalt 6 892 000 

kr till sammanlagt 38 föreningar enligt förvaltningens förslag i 
bilaga Fördelning verksamhetsbidrag 2021, 

 
att de föreningar som har bidrag kvar från 2020 får använda 

resterande till verksamheten 2021, 
 
att notera att hälften av verksamhetsbidraget (ca 54 procent) 

fördelas till föreningar som direkt bidrar till Sundsvalls 
kommuns övergripande målsättning att sociala skillnader i 
levnadsvillkor ska utjämnas: 

 
 Tre föreningar med bakgrund i ”Back 2 Basics” får dela 

på 2 150 000 kr i bidrag – ca 31 procent av de totala 
verksamhetsbidragen. 

 Nio sociala föreningar får dela på 1 435 000 kr i bidrag – 
21 procent av de totala verksamhetsbidragen. 

 Bris Nord får 100 000 kr i bidrag – ca 1,5 procent av de 
totala bidragen. 

 

Ärendet 
40 föreningar har sökt årligt verksamhetsbidrag för verksamhet 2021, 
varav nio är sent inkomna. Sammanlagt har föreningarna ansökt om 
ca 13 500 000 kr i bidrag. Förvaltningen föreslår att 38 föreningar 
beviljas årligt verksamhetsbidrag om sammanlagt 6 892 000 kronor. 
 

Överläggning 
Svea Westholm (SD) yrkar avslag på Sundsvalls Asylkommittés och 
RFSL Västernorrlands ansökningar om verksamhetsbidrag för 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och Svea Westholms (SD) förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 
Svea Westholm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 9 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00031-1 - Verksamhetsbidrag för 

2021 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag 2021 
• Bilaga Fördelningsdiagram verksamhetsbidrag 2021 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00667

Almamia lilla 

scenen
130 000 kr 85 000 kr 130 000 kr 80 000 kr

1) 6

2) 3

3) 3

Föreningen beviljas bidrag för Sundsvalls gitarrfestival och 

Sundsvalls gitarrläger. Inför 2021 års Gitarrfestival planeras flera 

digitala arrangemang. 

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.

2020-

00635
Arm Chapter 40 150 000 kr 35 000 kr 150 000 kr 35 000 kr

1) 36

2) 11

3) 25

Föreningen beviljas bidrag för att bedriva sin sociala verksamhet. 

Föreningens aktiviteter är främst riktade till medlemmarna för en 

meningsfull och nykter samvaro. De har dock även en del 

utåtriktade aktiviteter som föreläsningar för yngre målgrupper på 

HVB/LVU-hem, skolor, fritidsgårdar. Stor del av föreningens 

kostnader är kostnader som nämnden vanligtvis inte godkänner, 

som exempelvis förtäring. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet ger 

medlemmarna tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid 

och ökad delaktighet i samhället. De bidrar till att sociala 

skillnader i levnadsvillkor utjämnas.

Verksamhetsbidrag för 2021



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00704

Bosvedjans 

Allaktivitetshus 

(Sent inkommen)

452 500 kr 150 000 kr 930 800 kr 93 000 kr
1) 44

2) 4

3) 40

Föreningen beviljas bidrag för hyra i Bosvedjans allaktivitetshus 

samt för att driva fritidsgårdsverksamhet. Föreningen har efter 

uppmaning från Föreningsbyrån ändrat sina stadgar så att alla 

oavsett ålder kan vara medlem i föreningen.

Föreningar som vill driva fritidsgårdsverksamhet på orter där 

Sundsvalls kommun inte själva driver fritidsgård söker vanligtvis 

bidraget "Öppet Föreningsstöd", som finns för just detta ändamål. 

Föreningens bidrag är därför baserat på det bidrag som är möjligt 

att få på Öppet Föreningsstöd för två kvällar i veckan samt en del 

för hyra av lokalen som föreningen inte har möjlighet att hyra 

timvis.

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till en 

aktiv och meningsfull fritid samt en trygg mötesplats för 

ungdomar kvällstid.

Föreningens bidragsbelopp innan avdrag för sen ansökan, var 

lägre än förra omgången på grund av ett nytt hyresavtal med lägre 

hyra. Bidraget för verksamheten är densamma som tidigare. 

Föreslaget bidrag är beräknat med ett avdrag på 25 % på 

bidragsbeloppet på grund av sent inkommen ansökan.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00665
Bris Nord 160 000 kr 86 000 kr 215 000 kr 100 000 kr 1) 6100

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 får ett högre belopp i år än föregående år, på grund av 

det ökade trycket på samtal som uppstått på grund av 

coronapandemin. Bidragsnivån kan dock behöva justeras tillbaka 

till normalnivå efter pandemin.

Club Deströyer 200 000 kr 100 000 kr Söker ej

Föreningen har meddelat att de pga coronapandemin har fått 

ställa in stor del av sin verksamhet. Föreningen önskar därför få 

använda sitt verksamhetsbidrag för 2020 under 2021.

Den ideella 

föreningen EQ 

Kultur

956 000 kr 200 000 kr Söker ej

Föreningen har meddelat att de inte kommer att ansöka om 

verksamhetsbidrag för denna verksamhet för 2021. 



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00678

Djurskyddet 

Sundsvall
10 000 kr Avslag

Föreningen arbetar för djurskyddsinsatser samt med 

samhällsinformation. Föreningen hör inte till nämndens mest 

prioriterade målgrupper för föreningsbidrag (utjämning av sociala 

skillnader i levnadsvillkor bland människor samt barn- och 

ungdomsverksamhet). Samtidigt bedriver föreningen verksamhet 

som gör nytta för samhället och bidrar till meningsfull fritid för 

människor med stort djurintresse.  Föreningen arbetar mycket 

utåtriktat och bidrar till ökad samhällsinformation. Allt arbete sker 

ideellt, vilket Föreningsbyrån ser mycket positivt på.

Föreningen beviljades sitt första bidrag hos Föreningsbyrån år 

2019, ett mindre utvecklingsbidrag. Det ärendet är ännu inte 

avslutat. Föreningen faller därför inte inom ramen för de kriterier 

som gäller för beviljande av verksamhetsbidrag. Föreningen är 

medveten om detta och har en dialog med Föreningsbyrån. De 

har möjlighet att ansöka om andra typer av bidrag från 

Föreningbyrån år 2021.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00150

Finska Föreningen 

i Sundsvall

(Sent inkommen)

65 000 kr 25 000 kr 65 000 kr 19 000 kr
1)145

2) 80

3) 65

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 föreslås ett avdrag på 25 % på sitt bidragsbelopp på 

grund av sent inkommen ansökan, vilket ger bidragsnivån 19 000 

kr.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till ett ökat kultur- 

och fritidsutbud för målgruppen. Föreningen beviljas även 

driftbidrag för samlingslokaler (2020 beviljades föreningen

49 300 kr i driftbidrag).

2020-

00673
Forza Nacksta 500 000 kr 260 000 kr 444 500 kr 220 000 kr

Paraply-

förening

Föreningen är en "paraplyförening" och samlar föreningar och 

organisationer under sig för samverkan och utveckling av 

Nackstaområdet. Föreningen driver Nackstabadet och beviljas 

bidrag för detta 2021. Tidigare har föreningen erhållit bidrag för 

Nacksta Karnevalen men från 2021 ansvarar inte Forza Nacksta för 

detta arrangemang längre.

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till bättre 

förutsättningar för utveckling av föreningslivet i en kommundel 

där nämnden vill se ökade aktiviteter för de boende.

Framtidstanken 110 000 kr 30 000 kr Söker ej
Föreningen har inte svarat på varför de inte ansöker 

verksamhetsbidrag för 2021. 



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00692

Frilufts-

främjandet 

Njurunda 

(Sent inkommen)

40 000 kr 20 000 kr 55 020 kr 15 000 kr
1) 209

2) 111

3) 108

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 beviljas även anläggningsbidrag (2020 beviljades 

föreningen 10 700 kr i anläggningsbidrag).

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.

2020-

00620

Föreningsarkivet 

Sundsvall
100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

Har många 

medlems-

föreningar

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.

2020-

00697

Förenings-

samverkan

(Sent inkommen)

168 696 kr 85 000 kr 153 489 kr 60 000 kr
1) 3069 

2) 1608

3) 1461

Föreningen anordnar träffar inom olika områden samt aktiviteter 

för barn och unga. Träffarna har olika teman som kultur och 

samverkan i lokalsamhället. Det finns också träffar med olika 

målgrupper som äldre samt barn och unga.

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. 

Bidraget är beräknat med ett avdrag om 25 % på grund av sent 

inkommen ansökan.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00668
GIF Sundsvall 925 000 kr 850 000 kr 950 000 kr 850 000 kr

1) 780

2) 140

3) 640

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 

samt för sina sommaraktiviteter i Nacksta- Camp Mitthem. 

Förvaltningen bedömer att verksamheten bidrar till en 

meningsfull och aktiv fritid för många barn och unga i socialt 

utsatta områden. Det höga bidragsbeloppet motiveras av att 

verksamheten svarar mot nämndens huvudsakliga prioriteringar 

inom föreningsbidragen.

2020-

00669

Indals Hembygds-

förening
106 000 kr 55 000 kr 64 000 kr 50 000 kr

1) 140

2) 68

3) 72

Föreningen anordnar spelmansstämma, sommaraktiviteter för 

barn och unga samt har löpande verksamhet som har ankytning 

till området runt Indal. 

Föreningen arbetar aktivt för att få med barn och ungdomar i 

föreningen vilket har resulterat i att två ungdomar är med i 

styrelsen. Föreningen har verksamhet i ett av kommunens 

landsbygdsområden.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021
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1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00686

Jazzklubben 

Sundsvall

(Sent inkommen)

150 000 kr 80 000 kr 150 000 kr 60 000 kr
1) 288

2) 134

3) 154

Föreningen beviljas bidrag för sina planerade ca 34 jazz- och 

blueskonserter riktade till allmänheten. Föreningsbyrån vill 

uppmärksamma att föreningen belönades av styrelsen för Svensk 

Jazz för sina fina insatser genom utmärkelsen "Årets Jazzklubb 

2020". Verksamheten bidrar till ett brett kulturutbud i Sundsvalls 

kommun.

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.

KFUM Sundsvall 

Basket
80 000 kr 80 000 kr Söker ej

Föreningen har meddelat att de inte kommer att ansöka om 

verksamhetsbidrag för denna verksamhet för 2021. 

2020-

00602
Korpen Sundsvall 210 000 kr 200 000 kr 220 000 kr 200 000 kr

1) 800

2) 88

3) 712

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 speciellt har de 

satsat på att öka andelen kvinnor i som deltar i föreningens 

verksamhet vilket förvaltningen anser är positivt. 

Idrottsföreningar kan endast i undantagsfall bli aktuella för 

verksamhetsbidrag. Föreningsbyrån bedömer att 

verksamhetsbidrag till Korpen är motiverat, då övriga 

bidragsformer för idrotten främst riktar sig till barn- och 

ungdomsverksamheter. Även idrott för vuxna är viktigt för 

folkhälsa och meningsfull fritid, och ingår i nämndens 

grunduppdrag.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 
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bidrag för 
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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00636

Kvartersteatern 

Sundsvall
500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr

1) 156

2) 106

3) 50

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, 2019 spelade de 

Peter Pan & Wendy 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 

kulturutbud och skapar en aktiv och meningsfull fritid för bland 

annat barn och unga i Sundsvalls kommun.  Förvaltningen står 

2020 för 951 000 kr av föreningens hyreskostnad, utöver 

verksamhetsbidrag.

2020-

00693

Medelpads 

Folkmusik-

förbund

(Sent inkommen)

110 000 kr 80 000 kr 120 000 kr 60 000 kr
1) 167

2) 69

3) 98

Föreningen är en sammanslutning av utövare och intressenter av 

folkmusik och bidrar till ett brett utbud av kulturaktiviteter. 

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

konsertverksamhet. De har stor andel annan finansering dels 

genom deltagaravgifter och biljettintäkter men också från andra 

bidrag och sponsorer, vilket Föreningsbyrån ser mycket positivt 

på. 

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020
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bidrag för 
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1) totalt
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3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00675

Medelpads 

Hemslöjd Ideell 

Förening

60 000 kr 25 000 kr 60 000 kr 25 000 kr
1) 216

2) 205

3) 11

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.

2020-

00674
Nätverket Vileda 75 290 kr 50 000 kr 56 503 kr 40 000 kr

1) 19

2) 12

3) 5

samt 2 

föreningar

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 söker bidrag för flera DUNK-

ärenden. Föreningsbyrån baserar bidraget för DUNK på ett snitt av 

DUNK-ärenden som föreningen haft de fem senaste åren, dvs. 1 

ärende per år. 

Förvaltningen bedömer att verksamhetens förebyggande arbete 

kan bidra till att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.



KFN- Förening
Sökt bidrag 
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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00658
Pipeline 905 053 kr 450 000 kr 927 000 kr 450 000 kr

1) 916

2) 379

3) 537

Pipeline beviljas bidrag för sin kulturverksamhet och arrangemang- 

med bland annat ett 50-tal arrangemang per år. Pipeline har över 

900 medlemmar. 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.

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 även för ca 850 000 kr av 

lokalkostnaden för Pipeline.

2020-

00651

RFSL 

Västernorrland 
500 000 kr 225 000 kr 400 000 kr 225 000 kr

1) 115

2) 60

3) 55

Föreningen beviljas bidrag för sin inkluderande och 

samhällsviktiga verksamhet samt arrangemanget Pridefestivalen, 

som under 2021 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.
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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00676
RSMH Sundsvall 724 630 kr 450 000 kr 529 365 kr 450 000 kr

1) 169

2) 104

3) 65

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. Föreningens målgrupp är personer med psykiska- 

och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till att 

sociala skillnader i levnadsvillkoren utjämnas och är ett stort stöd 

för personer i socailt utsatta miljöer. 

2020-

00672

Sadaka 

Familjebyrå
1 024 578 kr 140 000 kr 931 122 kr 140 000 kr

1) 115

2) 61

3) 54

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala verksamhet i Nacksta 

med bland annat volontärsutbildningar, föreläsningar, 

familjeaktiviteter och utflykter, friskvård, stöd- och rådinsatser i 

olika familjer, simskola för kvinnor samt sitt arbete för att 

motverka utanförskap. Föreningen startade även 

basketverksamhet 2019 för barn 7-15 år "Team schyssting Basket"

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.
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3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00652
Scen Sundsvall 600 000 kr 470 000 kr 600 000 kr 470 000 kr

1) 790

2) 591

3) 199

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.

2020-

00677
SDFF 995 282 kr 900 000 kr 1 020 632 kr 900 000 kr

1) 946

2) 841

3) 105

SDFF Plus har inte medlemskap specifikt för Plusverksamheten, 

men ca 200 barn och unga brukar delta. SDFF Plus beviljas bidrag 

för sin sociala idrottsverksamhet i Bredsand och Nacksta samt 

fotbollsskola inom ramen för SDFF Plus verksamheten. Förutom 

träning på de specifika områdena så hämtar föreningen upp tjejer 

i andra områden som vill vara med. Verksamheten bedrivs 4 dagar 

i veckan i Bredsand i anslutning till skoltiden, 5 dagar i veckan i 

Nacksta 17-19, oftare under sommaren samt fotbollsskola under 

sommaren.  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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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00584
SeniorMagasinet 14 000 kr 14 000 kr 17 000 kr 14 000 kr

1) 105

2) 92

3) 13

SeniorMagasinet är en ideell förening som verkar för att 

människor ska skapa nya sociala kontakter. Föreningen kommer 

att arrangera 15 träffar med musikaliskt inslag samt 13 träffar 

med intressanta föreläsningar. Covid-19 kommer avgöra hur de 

lägger upp verksamheten under 2021. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet bidrar till en 

meningsfull fritid för äldre och är en viktig mötesplats. Föreningen 

driver också en betydande verksamhet med många arrangemang 

för lite medel. 

2020-

00632
SKB Sundsvall 450 000 kr 400 000 kr 450 000 kr 400 000 kr

Inga 

medlemmar

Föreningen bedriver Back 2 basics-verksamhet i Skönsberg 2,5 

timme varje måndag, tisdag, onsdag och fredag  under 

skolterminerna. Det är ungefär 40-50 barn som deltar i 

aktiviteterna varje gång. 

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet främjar barn 

och ungas utveckling samt minskar social utsatthet. Föreningen 

beviljas bidrag för Back 2 basics-verksamheten.

2020-

00649

Stöde Hembygds-

förening
239 000 kr 80 000 kr 177 300 kr 75 000 kr

1) 188

2) 94

3) 94

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 2020 även 

beviljats 47 200 kr i driftbidrag till samlingslokal.
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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00650
StödeKult 100 000 kr 80 000 kr 111 000 kr 40 000 kr

1) 50

2) 30

3) 20

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 ökat kultur- 

och fritidsutbud på landsbygden.

Föreningen har på grund av coronapandemin inte haft kostnader 

för stora delar av föregående års bidrag, vilket kan användas för 

kommande års arrangemang och därmed behöver föreningen inte 

lika stort bidrag denna omgång. 

2020-

00670

Sundsvalls 

Asylkommitté
285 700 kr 90 000 kr 295 700 kr 100 000 kr

1) 77

2) 49

3)28

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. 
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Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00671

Sundsvalls 

blåsorkester
75 000 kr 25 000 kr 102 000 kr 30 000 kr

1) 38

2) 14

3) 24

Föreningen bevilas bidrag för sin musikverksamhet. Föreningen 

har 100-års jubileum 2021 och kommer genomföra en 

jubileumskonsert samt två promenadkonserter och fira 

Blåsmusikens dag. Föreningen samverkar med bland annat 

Kulturskolan. Föreningen har inför 2021 en ökad hyreskostnad, 

därav något höjt bidrag.

Föreningen har för 2021 en tillfällig ökad hyreskostnad och 

föreslås därför en tillfällig höjning.

2020-

00688

Sundsvalls 

Kollektivverkstad

(Sent inkommen)

88 200 kr 40 000 kr 84 500 kr 30 000 kr
1) 101

2) 86

3) 15

Förvaltningen bedömer att föreningens verksamheten bidrar till 

ökad integration, jämlikhet social utjämning och är särskilt viktig 

för människor socialt utsatta miljöer. Föreningen gör en stor 

samhällsnytta helt på ideell basis och för relativt lite medel.

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.

2020-

00647

Sundsvalls 

Konstförening
98 780 kr 55 000 kr 151 568 kr 55 000 kr

1) 219

2) 134

3) 85

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. 
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Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00660

Sundsvalls 

Orkesterförening
300 000 kr 150 000 kr 300 000 kr 150 000 kr

1) 56

2) 20

3) 36

Föreningen är en orkesterförening för amatörmusiker. De 

planerar att under 2021 samarbeta med Ångermanlands 

Körsångarförbund, Sundsvalls kulturskola, Njurunda Ungdomskör 

med flera för att genomföra totalt 3 konserter i kommunen. 

Föreningsbyrån uppmanar föreningen att inför framtiden arbeta 

på att hitta fler möjligheter till intäkter.

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.

Svartviks 

Kulturarv
80 000 kr 60 000 kr Söker ej

Föreningen har angett att de inte kommer att ansöka för 

verksamheten 2021. De har pga coronapandemin ställt in all 

verksamhet och vill därför använda sitt verksamhetsbidrag för 

2020 till 2021.

2020-

00648

Svenska 

Deckarfestivalen 

Sundsvall

350 000 kr 200 000 kr 350 000 kr 200 000 kr
1) 59

2) 41

3) 18

Föreningen anordnar en årlig litteraturfestival med fokus på 

deckare. I samband med festivalen arrangeras författarträffar på 

kommunens skolor och de har inrättat en skrivartävling, Lilla 

Sherlock-priset, för elever på högstadiet.

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. Förvaltningen bedömer 

att verksamheten har låg andel annan finansiering och 

rekommenderar föreningen att se över finansieringen.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00694

Sällskapet 

Ostkustbanans 

vänner

(Sent inkommen)

17 000 kr 15 000 kr 17 000 kr 11 000 kr

1) 113

2) 27

3) 86

Föreningen bevarar och renoverar järnvägsfordon. De anordnar 

också visningar av fordonen bland annat under Svartviksdagarna. 

Föreningen bidrar till bevarande av vår historia och möjlighet till 

aktiviteter vid besök i Svartvik.

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.

2020-

00663
The Agency Sökte ej Sökte ej 100 000 kr Avslag

1) 75

2) 47

3) 28

Föreningen drivs av unga, för unga, vars syfte är att syssla med 

och öka intresset för den östasiatiska populärkulturen och 

spelkulturen, främja psykisk hälsa och förebygga ensamhet.

Föreningens ansökan avslås då föreningen är ny och saknar 

etablerat årshjul med t.ex. aktiviteter och återkommande 

kostnader/intäkter, som är känt av Föreningsbyrån. Föreningen 

har ansökt om bidrag från Föreningsbyrån två gånger, varav en 

ansökan har fått bifall (startbidrag) och en har fått avslag. För att 

få verksamhetsbidrag behöver en förening ha haft återkommande 

verksamhet som har kunnat följas av Föreningsbyrån under längre 

tid. Föreningen faller därför utanför de kritierier som gäller för 

beviljande av verksamhetsbidrag.

Föreningen har möjlighet att ansöka om arrangemangsbidrag, 

utvecklingsbidrag och eventuellt hyresbidrag. 



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00661

Tjejjouren 

Skogsrå
1 429 500 kr 300 000 kr 1 382 800 kr 300 000 kr

1) 44

2) 43

3) 1

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 på till exempel skolor och fritidsgårdar.

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.

Tuna Hembygds-

förening
63 400 kr 25 000 kr Söker ej

Föreningen har meddelat att de inte kommer att ansöka om 

verksamhetsbidrag för denna verksamhet för 2021. 



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

2020-

00687

Vuxna på Stan 

Sundsvall 

(Sent inkommen)

70 000 kr 60 000 kr 80 000 kr 45 000 kr
1) 20

2) 10

3) 10

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. 

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.

Bidraget är beräknat till samma nivå som föregående år, men med 

ett avdrag om 25 % på grund av sent inkommen ansökan.

2020-

00664
Vänskapsmöten 469 300 kr 100 000 kr 600 950 kr 100 000 kr

1) 35

2) 26

3) 9

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.

2020-

00666
Ållateatern 683 000 kr 200 000 kr 450 400 kr 200 000 kr

1) 61 

2) 29

3) 32

Föreningen beviljas bidrag för sin sociala kulturverksamhet. 

Verksamheten består av skapande teater- och kulturverksamhet. 

Förvaltningen bedömer att föreningen bidrar till en aktiv, 

meningsfull och kreativ fritid för många av kommunens invånare 

men främst för personer med funktionsnedsättningar.



KFN- Förening
Sökt bidrag 

för 2020

Beviljades 

bidrag för 

2020

Sökt bidrag 

för 2021

Förslag 

bidrag för 

2021

Medlemmar

1) totalt

2) kvinnor

3) män

Verksamhetsbeskrivning och motivering till beslut

Summa 13 452 649 kr 6 892 000 kr



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 8 Anläggningsbidrag för hösten 2019 och 
våren 2020 - Sent ankomna ansökningar 
(KFN-2020-00711-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela anläggningsbidrag med 230 600 kr till tre föreningar 

enligt bilagt förslag daterat 2020-12-01. 
 

Ärendet 
Tre föreningar har efter sista ansökningsdatum inkommit med 
ansökningar om anläggningsbidrag med belopp över delegationsnivå, 
totalt 542 381 kr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till driftskostnader för 
föreningsdrivna anläggningar. Sista ansökningsdag var 15 september 
2020 för anläggningsbidrag gällande hösten 2019 och våren 2020. 
Bidrag fördelades till de föreningar som ansökt i tid av kultur- och 
fritidsnämnden 18 november 20201. 
 
Övriga sena ansökningar om anläggningsbidrag som har ett 
sökbelopp inom delegationsnivån handläggs löpande på delegation. 
 

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

                                                 
1 KFN-2020-00028 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 10 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00711-1 - Anläggningsbidrag för 

hösten 2019 och våren 2020 - Sent ankomna ansökningar 
• Bilaga Bilaga fördelning av anläggningsbidrag ht19 vt20 (sent 

inkomna) 2020-12-01 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



KFN- Förening Bidrag 2019 Sökt belopp
Godkända 

kostnader

Bidrag utan 

avdrag 

(potentiellt 

högsta 

bidrags-

belopp)

FÖRSLAG

Bidrag med 25 % 

avdrag

(avrundat)

Info om anläggningen
Aktivitets-

bidrag
Öppen

Barn

unga

2020-

00706
Indals IF 110 500 kr 141 251 kr 139 320 kr 87 772 kr 65 800 kr

Indal. Härevallen, totalt 4 

gräsplaner varav 1 

konstgräsplan, 1 isbana, 1 

elljusspår 3,5km.

Ja Ja 48%

2020-

00699

Sundsvall-

Ortvikens 

Bågskytteklubb

35 800 kr 136 130 kr 105 562 kr 52 781 kr 39 600 kr

Kubikenborg. 

Bågskytteanläggning. 10 

banor inomhus, 30 banor 

utomhus samt skogsbana.

Ja 34%

2020-

00696

Vetten Alpina 

IF
151 100 kr 265 000 kr 265 000 kr 166 950 kr 125 200 kr

Indal. Skidanläggning, 2 

skidbackar med belysning. Ja 54%

Summa: 297 400 kr 542 381 kr 307 503 kr 230 600 kr

Anläggningsbidrag för hösten 2019 och våren 2020, sent inkomna

Fördelning anläggningsbidrag HT19 VT20 (sent inkomna) 2020-12-01



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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§ 9 Utvecklingsbidrag – KRIS Sundsvall 
(KFN-2020-00659-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen KRIS Sundsvall 300 000 kr i 

utvecklingsbidrag för år 2021. 
 
att bidraget får användas till alla kostnader i föreningens 

verksamhet som angetts i ansökan. 
 
att föreningen får använda bidraget för kostnader som 

uppkommer mellan 1 januari 2021 och 31 december 2021. 
 
att bidraget får användas till andra kostnader som inte står i 

ansökan, om föreningen först får ett skriftligt godkännande av 
Föreningsbyrån. 

 
att hela bidraget ska återbetalas om KRIS Sundsvall inte följer 

upprättad avbetalningsplan till Arbetsförmedlingen 2021. 
 
att bidraget betalas ut i tre omgångar: 

- 50% efter nämndens beslut i januari 2021 
- 25% efter skriftlig delredovisning 
- 25% efter skriftlig slutredovisning. 

 
att föreningen ska delredovisa utvecklingsbidraget skriftligt 

senast 30 juni 2021 samt slutredovisa skriftligt senast 31 
januari 2022. 

 
att KRIS Sundsvall ska lämna in godkänd slutredovisning i 

ärende KFN-2019-00856, utvecklingsbidrag för verksamheten 
2020, innan första utbetalning genomförs i aktuellt ärende. 

 

Ärendet 
Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) Sundsvall 
söker verksamhetsbidrag med 399 216 kr för föreningens löpande 
verksamhet år 2021. Förvaltningen har handlagt ansökan som ett 
utvecklingsbidrag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 11 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00659-5 - Utvecklingsbidrag – 

KRIS Sundsvall 
• Bilaga Ansökan verksamhetsbidrag m vplan KRIS.pdf 
• Bilaga nybudget§.jpg 
• Bilaga Utvecklingsbidrag - KRIS Sundsvall 
• Bilaga Protokollsutdrag 
_ _ _ _ 
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§ 10 Rolf Lidbergmuseet 
(KFN-2020-00622-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avslå föreningen Trollbyns begäran att avsätta medel för 

övertagande, flytt och tillgängliggörande av sin Rolf 
Lidbergutställning 

 

Ärendet 
Föreningen Trollbyns styrelse har genom Eva-Rut Lindberg skrivit 
ett öppet brev till Kultur- och fritidsnämnden där man vädjar till 
nämnden att anslå medel för att flytta, ta över och tillgängliggöra 
föreningens Rolf Lidbergutställning. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 13 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00622-4 - Rolf Lidbergmuseet 
• Bilaga Rolf_Lidbergmuseet.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 11 Handlingsplan för Natur- och friluftsplan 
2021-22 
(KFN-2020-00765-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för Natur- och 

friluftsplanen, som framgår av bilaga 1 
 
att  ge förvaltningen uppdrag att revidera handlingsplanen inför 2023 
 

Ärendet 
Natur- och friluftsplanen beslutades av kommunfullmäktige 2018-01-
29.  
I planen ges uppdrag till samtliga nämnder och bolag att ta fram en 
handlingsplan för hur varje de ska medverka till att genomföra natur- 
och friluftsplanen. I uppdraget ingår göra konsekvensbedömningar 
för sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Nämnden har 
att ta ställning till förvaltningens förslag till handlingsplan för att 
genomföra natur- och friluftsplanen. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 8 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00765-1 - Handlingsplan för Natur- 

och friluftsplan 2021-22 
• Bilaga Bilaga 1 - Åtgärder 2021-22 
_ _ _ _ 
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§ 12 Kultur- och fritidsförvaltningens 
handlingsplan mot droger samt översyn av regler 
för lokaluthyrning och föreningsbidrag 
(KFN-2020-00355-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta Handlingsplan mot droger, kultur- och 

fritidsförvaltningen 
 
att handlingsplanen följs upp årligen på förvaltningsnivå 
 
att förvaltningen får göra mindre ändringar i 

handlingsplanen, men att principiella ändringar ska 
beslutas i nämnden 

 
att förvaltningen ska ge nämnden muntlig återkoppling 

angående drogsituationen och handlingsplanen en gång 
per år med start 2021 

 
att i anvisningarna till föreningsbidragen förtydliga att 

kommunen främjar miljöer och arrangemang fria från 
narkotika och att föreningarna måste förhålla sig till 
detta för att beviljas bidrag 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

samverkansmötet mellan fältassistenterna och polisen 
ska regleras i samverkansavtalet mellan kommunen och 
polisen. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade genom ett ordförandeförslag 2020-
06-232 om ett antal åtgärder för att möta drogsituationen i Sundsvall. 
Flera nämnder inom kommunen fick uppdrag, däribland kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att ta fram 
en förvaltningsövergripande handlingsplan mot droger samt att se 
över kommunens regler för uthyrning av lokaler och föreningsbidrag, 
med 
                                                 
2 Kommunfullmäktige 2020-06-23 § 120 Ordförandeförslag för att möta 
drogsituationen i Sundsvall (KS-2020-00510) 
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utgångspunkten att kommunen ska främja miljöer och arrangemang 
fria från narkotika. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 7 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00355-2 - Kultur- och 

fritidsförvaltningens handlingsplan mot droger samt översyn av 
regler för lokaluthyrning och föreningsbidrag 

• Bilaga Handlingsplan mot droger KFN 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Ordförandeförslag för att möta drogsituationen i Sundsvall 

2020-06-04 
_ _ _ _ 
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§ 13 Kontantfria bad och friluftsanläggningar 
(KFN-2020-00760-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  återremittera ärendet till förvaltningen för inhämtande av 

synpunkter från det kommunala pensionärsrådet 
 

Ärendet 
Kontanthanteringen vid baden och vid caféet i raststugan på Södra 
berget har över tid minskat i takt med att korthantering och nu även 
Swish tillkommit sedan en tid i raststugan. Samtidigt har kostnaden 
för kontanthanteringen ökat i och med att alla kassor ska hämtas och 
hanteras av ett privat företag som är specialiserat på 
kontanthantering. Genom att införa kontantfria bad och cafét i 
Raststugan samt att införa Swish på baden sänks förvaltningens 
kostnader. Den sänkta kostnaden kommer att kunna bidra till 
nämndens beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att sänka 
förvaltningens gemensamma kostnader i budget 2022. 
 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, återremiss av 
ärendet till förvaltningen för inhämtande av synpunkter från det 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till Per 
Lindstrands (M) förslag. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till Per Lindstrands (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är Per 
Lindstrands (M) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt detta förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 14 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00760-1 - Kontantfria bad och 

friluftsanläggningar 
_ _ _ _ 
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§ 14 Medfinansiering av arrangörslyftet 2021 
(KFN-2020-00785-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  bevilja 99 000 kronor som medfinansiering till 

Arrangörslyftet 2021, samt 
 
att  bidraget finansieras med medel från förvaltningens anslag till 

föreningsbidrag 
 

Ärendet 
Arrangörslyftet är ett bidrag ideella arrangörer kan söka för 
kulturevenemang. Bidraget startade 2010 som en del av ett EU-
projekt och har därefter finansierats av Landstinget Västernorrland3, 
Riksteatern Västernorrland och länets kommuner. I årets förfrågan 
om medfinansiering från Region Västernorrland föreslås 
medfinansieringen ligga kvar på 2020 års nivå. Det vill säga 99 000 
kronor även för 2021. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2021-01-13 § 12 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00785-3 - Medfinansiering av 

arrangörslyftet 2021 
• Bilaga Förfrågan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2021, 

Sundsvalls kommun 
_ _ _ _ 
 
 
 
  
                                                 
3 Sedan 2017-01-01 Region Västernorrland  
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§ 15 Hantering av brådskande åtgärder inom 
kultur- och fritidsförvaltningen med anledning av 
covid-19 
(KFN-2020-00778-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens återrapportering av vidtagna åtgärder 

år 2020. 
 

Ärendet 
Ärendet innehåller en sammanfattande återrapportering av kultur- 
och fritidsförvaltningens åtgärder med anledning av coronapandemin 
år 2020, med fokus på stängning av verksamheter. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00778-2 - Hantering av brådskande 

åtgärder inom kultur- och fritidsförvaltningen med anledning av 
covid-19 

_ _ _ _ 
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§ 16 Investeringsbudget maskiner och inventarier 
2021 
(KFN-2020-00784-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att   fastställa investeringsram 2021 för maskiner, inventarier, 

fordon och arenafastigheter per avdelning i enligt 
förvaltningens förslag. 

 
att delegera till förvaltningsdirektör att fortsättningsvis besluta 

om medel som kommunfullmäktige avsätter för 
investeringar i maskiner, inventarier, fordon och 
arenafastigheter.   

 
att uppdatera nämndens delegationsordning under avsnittet 

ekonomi i enlighet med beslutet ovan. 
 

Ärendet 
Förvaltningen har inventerat verksamheternas behov av investeringar 
i maskiner och inventarier. Behoven är större än det ekonomiska 
utrymmet.  
 
Investeringarnas utgifter är uppskattade. Något projekt kan bli 
billigare medan andra blir dyrare. Förvaltningen föreslår därför 
nämnden att besluta om en investeringsram för respektive avdelning 
samt att förvaltnings-direktören därefter på delegation beslutar hur 
investeringsmedlen fördelas per objekt. 
 

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

2021-01-13 § 15 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00784-1 - Investeringsbudget 

maskiner och inventarier 2021 
_ _ _ _ 
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§ 17 Intern kontrollplan 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden 
(KFN-2020-00710-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa nämndens interna kontrollplan för 2021 i enlighet 

med förvaltningens och nämndens förslag 
 
 

Ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden 
årligen ta fram en intern kontrollplan. Förlaget har tagits fram genom 
en workshop på nämndens arbetsutskott den 13/1-2021. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet: 

• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och 
stabilitet 

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och 
ekonomin är tillförlitlig och rättvisande 

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00710-1 - Intern kontrollplan 2021 

för kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Bilaga 1 Bruttolista och Intern kontrollplan 2021 
_ _ _ _ 
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§ 18 Årsrapport 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 
(KFN-2020-00098-22) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna årsrapporten för 2020 
 
att  hos kommunfullmäktige begära att få överföra 

driftsresultat 1 159 tkr till eget kapital i 
resultatöverföringen 2021 

 
att  hos kommunfullmäktige begära att få överföra 

investeringsöverskott på 8 894 tkr, för beslutade ej 
påbörjade samt pågående ej avslutade 
investeringsprojekt exklusive konstnärlig utsmyckning, 
överförs till 2021 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar årsrapport till kultur- och 
fritidsnämnden som svarar upp mot nämndens verksamhetsplan 2020 
för godkännande. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00098-22 - Årsrapport 2020 för 

kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Årsrapport 2020 för kultur- och fritidsnämnden - bilaga 
• Bilaga Bilaga 3 Rapport om intern kontrollplan 2020 inom 

kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
• Bilaga Bilaga 4 - Inkomna synpunkter KFN 2020 
• Bilaga Bilaga 5 - Årsrapport 2020 KFN - kommunala 

uppdragsföretag 
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• Bilaga Bilaga 6 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 
2020 

• Marcus Svanberg och Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 19 Övriga frågor 
 
Jeanette Hedlund (S) frågar, med anledning av de utredningar som 
gjorts och görs av studieförbunden nationellt och i vissa fall särskilt 
av Ibn Rushd, hur förvaltningen ställer sig till detta vid 
bidragsgivning? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att förvaltningen har 
tagit de rapporter som funnits tillgängliga i beaktande i samband med 
bidragsgivning till studieförbunden, och följer den bedömning 
Folkbildningsrådet gör. Förvaltningen kommer att bevaka den 
genomlysning av studieförbunden som pågår nationellt och i 
regionerna för eventuell inverkan på bidragsgivningen.  
 
 
Avtackning 
I och med att det är Jonas Walkers sista nämnd på kultur och fritid 
tackar ordförande Niklas Evaldsson å nämndens vägnar för hans tid 
och önskar honom lycka till på hans nya uppdrag. Flera av nämndens 
ledamöter stämmer in med egna hälsningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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