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Tid Kl. 14:00-15:15  
Plats Distanssammanträde  

 
Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande 
 Jeanette Hedlund (S) v ordförande 
 Peterson Lugero (S)  
 Karolina Sundberg (S)  
 Ulf Bylund (S)  
 Pernilla Holgert (S)  
 Jonas Borg (C)  
 Per Lindstrand (M)  
 Josefin Eurenius (M)  
 Lars AG Carlsson (M) ers. för Robin Håkansson (KD) 
 Albin Edholm (SD) ers. för Svea Westholm (SD) 

 
Ersättare Åsa Selander (S)  
 Kenth Söder (S)  
 Klara Hedin (V)  
 Martin Liljeros (L)  
   

 
Övriga Lars-Ove Johansson tf. kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Tommy Lerstrand avdelningschef 
 Lars-Erik Återgård avdelningschef, § 48 
 Evelina Wesslén handläggare, § 49 
 Emelie Isolehto Beijer handläggare, § 49 
 Gunnar Kallin ekonom, § 54 
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Protokollet omfattar §§ 47-56 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Josefin Eurenius 
Justerare 

 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll. 
Ersättare är Lars AG Carlsson. 
 
_ _ _ _  
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§ 47 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 48 Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V): 
 

• Informerar om det ordförandebeslut han tagit, på grund av 
kort svarstid, gällande en internremiss om yttrande över SOU 
2020:78 om strandskydd.  

 
 
Tillförordnad kultur- och fritidsdirektör Lars-Ove Johansson: 
 

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

• Informerar om de problem som uppstod på konstgräsplanen  
på NP3 Arena när snön som kom i början av april skulle tas 
bort, och de konsekvenser det fått för berörda föreningar och 
hur förvaltningen hanterar frågan.  

 
 
Tillträdande idrotts- och fritidschef Tommy Lerstrand: 
 

• Presenterar sig. 
 
 
Idrotts- och fritidschef Lars-Erik Återgård: 
 

• Ger en lägesbild kring arbetet med försäljningen av  
båthamnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 49 Investeringsbidrag för 2021 
(KFN-2021-00002-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela investeringsbidrag med 1 700 000 kr till 17 föreningar 

enligt bilagt förslag. 
 
att Dykets intresseförening får använda redan beviljat 

investeringsbidrag1 till utegym enligt årets ansökan2. 
 
att kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till nämnden med 

förslag till bidragsbeslut för Holmbygdens utveckling senast 
år 2021, om föreningen inkommer med plan som redovisar 
investeringar, driftkostnader, intäkter och planerad 
verksamhet. 

 

Ärendet 
Det har kommit in 30 ansökningar om investeringsbidrag från 26 
föreningar. Det sammanlagda sökbeloppet är 8 627 561 kronor. 
Förvaltningens budget för investeringsbidrag är 1 700 000 kronor för 
denna sökomgång 2021. Förvaltningen föreslår att 17 ansökningar 
från 17 föreningar beviljas bidrag med totalt 1 700 000 kronor, enligt 
bilagt 
förslag. 
 

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av en att-sats 
som lyder: 
 
att kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till nämnden med 
förslag till bidragsbeslut för Holmbygdens utveckling senast år 2021, 
om föreningen inkommer med plan som redovisar investeringar, 
driftkostnader, intäkter och planerad verksamhet. 
 
Ordföranden redogör också för en protokollsanteckning. 

                                                 
1 KFN-2019-00713, KFN-2019-00035 
2 KFN-2021-00070 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
detta förslag. 
 
Ordföranden finner också att nämnden i sin helhet ställer sig bakom 
protokollsanteckningen.  

Protokollsanteckning 
Kultur och fritidsnämnden delar Holmbygdens utvecklings mål och 
vision om en levande landsbygd. Innan nämnden kan besluta om 
bidrag behöver föreningen säkerställa att de har ekonomiska och 
praktiska förutsättningar att förvalta fastigheten. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-04-14 § 42 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00002-1 - Investeringsbidrag för 

2021 
• Bilaga Bilaga fördelning Investeringsbidrag 2021 
• Bilaga Geografisk spridning av fördelning 
• Evelina Wesslén och Emelie Isolehto Beijer föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
 
 
 
  



Investeringsbidrag för 2021 

KFN-2021-00002
2021-03-15

KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00074

Alnö Hembygds-

förening

Alnö

Fem olika 

investeringar i 

olika byggnader, 

bla. rördragning 

och vvs.

100 625 kr

1) 100 625 kr

2) 0 kr

3) 0 kr

0 0 kr

Föreningen önskar göra många 

investeringar. Investeringarna 

har inte kunnat prioriteras i 

konkurrensen med andra 

ansökningar denna omgång.

x

2020

50 000 kr

Utbyggnad av 

utomhusscen

2021-

00081

Alnö IF

Alnö

Göra grusplan till 

gräsplan
400 000 kr

1) 650 000 kr

2) 50 000 kr

3) 400 000 kr

588 0 kr

Investeringarna har inte kunnat 

prioriteras i konkurrensen med 

andra ansökningar denna 

omgång. Föreningen har nyligen 

fått stort investeringsbidrag. 

x

2017

400 000 kr 

Konstgräsplan 

och göra större 

plan

2021-

00051

Bridgeklubben 

Freja Roten

Sundsvall

Bridgeutrutsning 30 000 kr

1) 67 394 kr

2) 9 394 kr

3) 28 000 kr

0 30 000 kr

Föreningen är en stor 

bridgeförening som samlar 

många pensionärer. Föreningen 

har tidigare hyrt lokal med 

tillhörande utrustning, men 

måste nu söka ny egen lokal utan 

utrustning och söker därför 

investeringsbidrag för ny 

utrutning. 

Bidraget får användas 

enligt ansökan, men 

ej till inköp av dator 

och skrivare. 

Föreningen 

uppmanas att köpa in 

miljömärkt teknik. 



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00070

Dykets intresse-

förening

Njurunda

Utegym 193 569 kr

1) 638 569 kr

2) 50 000 kr

3) 395 000 kr
46 0 kr

Föreningen beviljades 2019 

investeringsbidrag för en lekpark. 

Föreningen har inte kunnat 

genomföra den investeringen 

pga olyckliga omständigheter. 

Föreningen får använda det 

redan beviljade bidraget till 

utegym istället för utegym. 

Föreningen beviljas inget nytt 

bidrag i denna omgång. 

x

2017

50 000 kr

Renovering 

omklädningsrum 

mm.

100 000 kr

Boulebana, 

klubblokal

2018 

50 000

Toalett, 

omklädningsrum

 

2019

90 000 kr

Bangolfbanor 

100 000 kr

Lekpark



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00062

Essviks allmänna 

IF

Njurunda

1. Nytt tak till 

klubbhus

2. Renovera 

träläktare

184 000 kr

1) 184 000 kr

2) 0 kr

3) 0 kr

138 55 000 kr

Föreningen söker birdrag för två 

olika investeringar. Föreningens 

läktare är i dåligt skick, men den 

delen av ansökan kan inte 

prioriteras i denna omgång. 

Taket på föreningens klubbhus 

läcker och vatten rinner in, vilket 

kräver akut åtgärd. 

Bidraget får användas 

för nytt tak till 

klubbhus, enligt 

ansökan.

Föreningen 

uppmanas kontrollera 

att byggnadsmaterial 

inte innehåller 

"särskilt farliga 

ämnen" samt 

dokumentera hur 

materialet sedan ska 

återvinnas/ 

återanvändas.

2021-

00077

Förenings-

samverkan

Matfors

Pedagogiska 

stationer
99 425 kr

1) 99 425 kr

2) ideellt arb.

3) 0 kr

450 0 kr

Investeringen skulle bidra till att 

utveckla föreningen, men är inte 

av stor vikt för den ordinarie 

verksamheten. Investeringen kan 

inte prioriteras i denna omgång. 

x



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00087

Hassels IF

Matfors

1. Uppdatera 

hygien-

utrymmen

2. Renovera/ 

byta staket och 

avbytar-kurer 

3. Funktions-

hinders-

anpassning

140 000 kr

1) 287 000 kr

2) 30 000 kr

3) 117 000 kr

112 140 000 kr

Föreningen saknar 

hygienutrymmen som möter 

nuvarande krav (idag har man ex. 

mulltoa) Föreningen har ett 

samarbete med Västernorrlands 

idrottsföbund att ta emot barn 

med funktionshinder men saknar 

bl.a. anpassade lokaler och 

toaletter. Staket och 

avbytarkurer måste bytas av 

säkerhetsskäl. 

Bidraget får användas 

enligt ansökan. 

Föreningen 

uppmanas kontrollera 

att byggnadsmaterial 

inte innehåller 

"särskilt farliga 

ämnen", framförallt 

kopplat till 

våtrumsmaterial.  

Samt dokumentera 

hur materialet sedan 

ska återvinnas/ 

återanvändas.

2021-

00084

Holmbygdens 

utveckling

Holm

Bergvärme på 

Anundgårds 

skola, samlings-

/föreningslokal

400 000 kr

1) 836 087 kr

2) 50 000 kr

3) 386 087 kr

30 0 kr

Föreningen behöver sänka 

driftkostnaderna för att kunna 

möjliggöra köp av byggnaden och 

kunna starta upp verksamheten. 

Ärendet förklaras djupare i 

tjänsteskrivelsen.  

x



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00057

Judo Club 

Sundsvall

Sundsvall

Anlägga en 

tvättstuga i 

lokalen exkl 

vitvaror

70 000 kr

1) 79 555 kr

2) 9 555 kr

3) 0 kr

292 0 kr

Investeringen är inte av stor vikt 

för verksamheten och kan 

därmed inte prioriteras i denna 

ansökningsomgång.

x

2017

10 000 kr

Läxrum

2019

120 000 kr

Ljudabsorbenter

2021-

00055

Matfors 

ryttarförening

Matfors

Byte av belysning 

till lilla ridbanan
50 000 kr

1) 50 000 kr

2) 0 kr*

3) 0 kr 

112 45 000 kr

Belysningen på lilla ridbanan, 

som används för bland annat 

ridskoleverksamheten, är ur 

funktion och behöver 

uppdateras. Investeringen 

innebär bättre säkerhet samt 

lägre elkostnader. *Föreningen 

kommer fortsätta göra 

investering med ny belysning för 

stora ridnanan med egna medel.

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.

2017

50 000 kr

Renovering 

kafeteria

2017

110 000 kr

Tillgänglihets-

åtgärder lokal

2021-

00075

Njurunda IK, 

belysning

Njurunda

Belysning 

fotbollsplan
216 490 kr

1) 541 135 kr

2) 0 kr 

3) 416 490 kr

170 200 000 kr

Njurunda IK bedriver 

fotbollsverksamhet för tjejer i 

alla åldrar. Föreningen har idag 

ingen belysning på sin 

fotbollsplan. Detta gör att 

föreningen inte kan nyttja alla 

tider som finns för träning. 

Föreningen får 

använda bidraget till 

de kostnader som 

angetts i ansökan.

2020

250 000 kr

Renovering dusch- 

o omkl. 



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00075

Njurunda IK, 

läktare

Njurunda

Renovering av 

läktaren
92 000 kr

1) 184 000 kr

2) 0 kr

3) 92 000 kr

170 0 kr

Anläggningens läktare är i behov 

av renovering. Den är dock inte 

av stor vikt för för att kunna 

bedriva den ordinarie 

verksamheten och har därför  

inte prioriterats i denna omgång.

x

2020

250 000 kr

Renovering dusch- 

o omkl.

2021-

00067

Njurunda 

Ryttareförening 

(Njurunda 

Voltige)

Njurunda

Nytt träningsrum 

för voltige-

träning utan häst

348 200 kr

1) 348 200 kr

2) 0 kr

3) 0 kr

233 0 kr

Investeringen skulle bidra till att 

utveckla föreningen, men är inte 

av stor vikt för den ordinarie 

verksamheten. Det, tillsammans 

med att föreningen inte har 

någon annan finansiering gör att 

investeringen inte kan prioriteras 

i denna omgång. 

x

2017

25 900 kr

Ny harv (avstod 

senare från 

bidraget)

2020

80 000 kr

Belysning 

uteridbana

2021-

00080

Njurunda 

skidklubb

Njurunda

1. Byte till LED-

belysning skidpår

2. Fyrhjuling

3. Förbättrnings-

åtgärder av 

underlag

111 000 kr

1) 339 326 kr

2) 82 500 kr

3) 146 000 kr

67 90 000 kr

Föreningen driver ett motions- 

och skidspår i Njurunda. 

Belysningen är gammal och 

behöver bytas ut till LED-

belysning. Investeringen 

beräknas ge föreningen lägre 

driftskostnader.

Bidraget får användas 

till inköp av ny LED-

belysning samt 

installation av 

elektriker.



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00078

Njurunda 

sportklubb

Njurunda

Avfuktare till 

ishall
258 750 kr

1) 283 750 kr

2) 25 000 kr

3) 58 000 kr

516 200 000 kr

Föreningen driver en stor barn- 

och ungdomsverksamhet i 

Njurunda. Även allmänheten 

nyttjar ishallen för allmänhetens 

åkning. Kondens droppar ner på 

isen, bildar ojämnheter, även 

över läktaren. Nuvarande är från 

1976, går ej att laga mer. Vill byta 

till en mer energieffektiv för 

energibesparing i anläggningen.

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.

Föreningen 

uppmanas att köpa 

avfuktare med 

miljömärkning. 

2019

250 000 kr

Kylaggregat

2021-

00073

Selånger 

hembygds-

förening, Tak 

Nävsta skola

Selånger

Nytt tak till 

Nävsta skola
1 119 000 kr

1) 1 169 000 kr

2) 50 000 kr

3) 0 kr

0 0 kr

Föreningen är i stort behov av att 

byta tak på byggnaden då det 

läcker in. Byggnaden används 

mycket och hyrs ut till 

allmänheten. Men kostnaden är 

för stor för att kunna beviljas 

investeringsbidrag, särskilt då 

föreningen inte har några andra 

finansiärer. Därför kan ansökan 

inte prioriteras i denna omgång. 

x

2021-

00072

Selånger 

hembygds-

förening, Tak 

grillhus

Selånger

Nytt tak till 

grillhus
4 000 kr

1) 4 000 kr 

2) ideellt arb. 

3) 0 kr

0 0 kr
Investeringen kan inte prioriteras 

i denna omgång. 
x



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00071

Selånger 

hembygds-

förening, 

Parkering Nävsta 

skola

Selånger

Rullstols-

parkering Nävsta 

skola

26 500 kr

1) 26 500 kr

2) 0 kr

3) 0 kr

0 25 000 kr

Föreningen har en ramp för 

rullstolsburna, men marken intill 

är svåråtkomlig och gör rampen 

svår att nå för de som behöver 

den. Föreningen vill därför göra 

en parkering intill. Byggnaden 

används mycket och hyrs ut till 

allmänheten. 

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.

2021-

00079

Selånger SK 

Fotboll

Selånger

1. Konstgräsplan

2. Fotbollsmål
1 592 690 kr

1) 5 220 000 kr

2) 3 627 310 kr

3) 0 kr

570 85 000 kr

Föreningen söker bidrag för två 

olika investeringar. Den som rör 

angörandet av en konstgräsplan 

är för kostsam för att kunna 

beviljas bidrag, trots att 

föreningen går in med stora 

summor själv. Föreningen 

beviljas bidrag för att köpa in 

fotbollsmål enligt ansökan. 

Föreningen har stor barn- och 

ungdomsverksamhet och en stor 

anläggning att driva. 

Om föreningen får 

erbjudande att inom 

rimlig tid köpa 

rabatterade mål 

genom Mff ska 

erjudandet antas.  

2017

72 000 kr

Energisnåla 

duschpaneler

90 000 kr 

Bevattningssytem 

och pump

2021-

00065

Skidklubben 

Vidar

Klissberget, 

Kolsta

Hjärtstartare till 

Klissbergsstugan
14 125 kr

1) 14 125 kr

2) 0 kr

3) 0 kr
0 10 000 kr

Klissbergsstugan är välbesökt av 

allmänheten men ligger 

svårtillgängligt för 

räddningstjänst, vilket gör det 

viktigt att ha en hjärtstartare.

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00064

Stockviks IF

Bredsand

1. Renovering 

omklädnings-

rum

2. Inköp 5- och 7-

mannamål

3. Renovering 

entrébyggnad

4. Hand-

gräsklippare

185 732 kr

1) 185 732 kr

2) 0 kr

3) 0 kr

25 30 000 kr

Föreningen söker för olika 

investeringar, varav flera inte kan 

prioriteras. Då föreningen håller 

på att starta upp barn- och 

ungdomsverksamhet och är i 

behov av mål för olika 

spelformer prioriteras den 

investeingen. 

Bidraget får användas 

för inköp av 5- eller 7-

mannamål inkl 

tillbehör. Om 

föreningen får 

erbjudande att inom 

rimlig tid köpa 

rabatterade mål 

genom Mff ska  

erjudandet antas.  

Om pengarna räcker 

får bidraget även 

användas till inköp av 

ny gräsklippare (gärna 

med miljömärkt 

bränsle). 

2021-

00098

Stockviks SF

Bredsand

Maskin för att 

preparera 

skidspår

54 375 kr

1) 108 750 kr

2) 54 375 kr

3) 0 kr

183 50 000 kr

Föreningen har gammal och 

sliten utrusning för att preparera 

skidspåren i Bredsand, som de 

äger driften av. När det kommer 

mycket eller hård snö är det svårt 

att få till åkbara spår. Skolan och 

allmänheten använder också 

spåren. 

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.

2017

200 000 kr

Byte belysning



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00061

Sundsvall 

Baseboll Softboll 

Club Mosquitoes

Sundsvall

Ny åkgräs-

klippare
50 000 kr

1) 60 000 kr

2) 10 000 kr

3) 0 kr

43 0 kr

Investeringarna har inte kunnat 

prioriteras i konkurrensen med 

andra ansökningar denna 

omgång. 

x

2017

60 000 kr 

Speakerbås 

/resultattavla

2018

50 000 kr

Softbollplan

2021-

00063

Sundsvall-

Ortvikens 

Bågskytteklubb

Sundsvall

1. Ny skjutvägg

2. Miljövänligt 

uppvärm-

ningssystem 

3. Sluss mellan 

hall och mötes-

lokal

4. Mark-

beredning

1 054 000 kr

1) 1 045 000 kr

2) 0 kr*

3) 0 kr

41 60 000 kr

Föreningens skjutvägg är utsliten 

vilket medför dammbildning i 

lokalen vid skyttet, vilket inte är 

hälsosamt. Föreningen vill 

investera i en ny skjutvägg med 

nytt material och sektionerad, 

som håller längre och där det är 

möjligt att byta ut bitar efter 

slitagenivå. * Föreningen 

investerar med egna medel 

inventarier till anläggningen. 

Bidraget får användas 

för renoveringen av 

skjutväggen.

Föreningen 

uppmanas kontrollera 

att byggnadsmaterial 

inte innehåller 

"särskilt farliga 

ämnen"  samt 

dokumentera hur 

materialet sedan ska 

återvinnas/ 

återanvändas.

2017

100 000 kr

Del av 

nybyggnation

2021-

00066

Sundsvalls 

Bangolfklubb

Granlo

Utöka 

anläggningen 

med en 18-

hålsbana.

600 000 kr

1) 3 141 542 kr

2) 1 800 000 kr

3) 800 000 kr

638 0 kr

Föreningsbyrån ser positivt på 

investeringen. Kostnaden är 

tyvärr väldigt hög och är inte 

avgörande för att kunna bedriva 

en bra verksamhet. Investeringen 

kan därför inte prioriteras i 

denna omgång.

x

2017

600 000 kr

Äventyrsbana



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00108

Sundsvalls 

Frisbeeförening

Granloholm

Inköp av nya 

korgar till banan
71 750 kr

1) 97 250 kr

2) 25 500 kr

3) 0 kr

8 70 000 kr

Föreningen driver 

frisbeegolfbanan i Sticksjö. På 

anläggningen bedrivs både 

organiserad idrott och 

spontanidrott av allmänheten. 

Under 2020 har föreningen 

märkt av markant ökning av 

nyttjandet från allmänheten. 

Korgarna är nu gamla och 

utslitna. Förvaltningen ser 

positivt på verksamheten som 

även breddar möjligheten för 

allmänheten till kostnadsfria 

uteaktiviteter.

Bidraget får användas 

till att investera i nya 

korgar med tillbehör. 

2021-

00069

Sundsvalls 

Ridklubb

Kungsnäs

Byte till LED-

belsyning i lilla 

ridhuset

170 000 kr

1) 170 000 kr

2) 0 kr*

3) 0 kr

337 150 000 kr

Föreningen vill byta belysning i 

lilla ridhuset till mer 

energieffektiv LED-belysning.  I 

ridhuset bedrivs bland annat 

ridskoleverksamhet. *Föreningen 

har under 2020 renoverat för 1 

044 141 kr med egna medel.

Bidraget får användas 

till kostnaderna som 

angetts i ansökan.



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00016

Sundsvalls 

Slalomklubb

Sundsvall

Fem effektiva 

och tystgående 

snökanoner

450 000 kr

1) 1 182 750 kr

2) 732 750 kr

3) 0 kr 

294 400 000 kr

Föreningen har en stor barn- och 

ungdomsverksamhet samt 

skidskola. Även allmänheten 

nyttjar anläggningen. Föreningen 

får årligen ett anläggningsbidrag 

varav leasing för snökanonerna 

är ca 200 000 kr/år. 

Investeringen medför att 

föreningen kommer ha lägre 

driftskostnader.

Föreningen får 

använda bidraget till 

de kostnader som 

angetts i ansökan.

2018

400 000 kr

Cykelleder

2021-

00082

Svartviks IF

Svartvik

Renovering av 

dusch och 

omklädnings-

rum

461 330 kr

1) 461 330 kr

2) 0 kr 

3) 0 kr

109 0 kr

Föreningen behöver renovera 

dusch- och omklädningsrum. 

Förvaltningen ser positivt på 

investeringen, dock saknas andra 

medfinansiärer och egna medel. 

Investeringen är därför för 

kostsam för att kunna prioriteras 

i denna omgång. 

x

2019

7 900 kr

Fotbollsmål 

2020

100 000 kr

Beslysning



KFN-
Förening

Ort
Investering Sökt bidrag

1) Totalt

2) Egen insats

3) Övr. bidrag

Barn o 

unga
Förslag Kommentar till beslut

Villkor och 

uppmaningar

Inv. bidrag 2017-

2020

2021-

00068

Söröjebygdens 

intresseförening 

Njurunda

Byte av fönster 80 000 kr

1) 95 000 kr

2) 15 000 kr

3) 0 kr

78 60 000 kr

Föreningen har ett kapell som 

bl.a. används till uthyrning. 

Tvåglasfönstrena i kapellet har 

börjat ruttna och föreningen vill 

byta till treglasfönster, vilket 

även sänker driftskostnaden. 

Föreningen får 

använda bidraget till 

de kostnader som 

angetts i ansökan.

Föreningen 

uppmanas kontrollera 

att byggnadsmaterial 

inte innehåller 

"särskilt farliga 

ämnen" samt 

dokumentera hur 

materialet sedan ska 

återvinnas 

/återanvändas.

Summa: 8 627 561 kr 1 700 000 kr



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 50 Hyresbidrag för 2020 
(KFN-2021-00003-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fördela hyresbidrag för 2020 till 25 föreningar med 2 455 

600 kronor enligt förvaltningens förslag i bilaga.  
 

Ärendet 
26 föreningar har ansökt om hyresbidrag om totalt 10 436 599 kr för 
hyreskostnader under 2020. En särskild prioritering har gjorts för 
föreningar med hög andel barn och unga3 bland medlemmarna. 
Förvaltningen föreslår att hyresbidrag fördelas till 25 föreningar med 
2 455 600 kr. 
 

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 –  

2021-04-14 § 43 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00003-1 - Hyresbidrag för 2020 
• Bilaga Bilaga Fördelning hyresbidrag för 2020 
_ _ _ _ 
 
 
 
  

                                                 
3 Barn och unga 0-20 år 



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

00173

Aikido Sundsvall 

Meiseikai IF (sent 

inkommen)

22 800 kr 84 55% 66 000 kr 66 000 kr 19 800 kr

Aikido Sundsvall Meiseikai bedriver 

kampsport och hyr lokal av Judo Sundsvall. 

Bedriver bland annat tävlingsfri 

barnverksamhet. 

Alnö Slöjdförening 800 kr Ej sökt i år

2021-

00122

Bridgeföreningen 

Centrum

Söker 

pensionärs-

bidrag

38 0% 15 750 kr 15 750 kr Avslag

Bridgeföreningen Centrum är en 

pensionärförening som erbjuder sina 

medlemmar bridgespel. Föreningen söker 

årligen verksamhetsbidrag för 

pensionärsföreningar, där bidrag för hyra 

ingår. 

2021-

00137
Fancy Cheer Sundsvall 60 500 kr 93 92% 158 973 kr 157 059 kr 62 800 kr

Fancy Cheer Sundsvall är en cheer 

leadingförening, den enda  

cheerleadingföreningen i länet. 

Föreningen HC D&D 800 kr Ej sökt i år

2021-

00113

IF Friskis & Svettis i 

Sundsvall
203 900 kr 4986 25% 4 147 604 kr 4 147 604 kr 207 400 kr

Friskis och Svettis är en stor förening med 

verksamhet för såväl vuxna som barn och 

unga. Föreningen lockar bland annat unga 

tjejer som inte dras till den traditionella 

föreningsidrotten. 



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

00089
Judo Club Sundsvall 201 800 kr 404 72% 344 807 kr 344 807 kr 137 900 kr

Judo Club Sundsvall bedriver kampsport i 

form av judo. Verksamheten är främst 

riktad till barn och unga.

KK Iskristallen 2 800 kr Ej sökt i år

2021-

00119

Kovlands 

Idrottsförening
600 kr 499 41% 7 300 kr 7 300 kr 2 200 kr

Kovlands idrottsförening bedriver 

verksamhet inom fotboll, skidor, varpa och 

orientering. De har sin huvudsakliga 

verksamhet på egen anläggning som de får 

anläggningsbidrag för. De hyr andra lokaler 

endast vid tillfälliga behov, i detta fall för 

ungdomsfotboll. 

2021-

00121

Kovlands 

Ishockeyförening
820 000 kr 383 69% 2 087 148 kr 2 087 148 kr 834 900 kr

Kovlands Ishockeyförening bedriver en stor 

ishockeyverksamhet och hockeyskola för 

barn och unga. Föreningen hyr en ishall av 

sitt egenägda bolag. 

2021-

00118

Kubikenborgs 

ungdoms- och 

sportskytteförening

27 400 kr 70 80% 76 094 kr 76 094 kr 30 400 kr

Kubikenbordgs ungdoms- och 

sportskytteförening är en av få 

skytteföreningar som bedriver verksamhet 

för barn och unga.

Midälva Genealogiska 

Förening
1 700 kr Ej sökt i år



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

00116
Njurunda Sportklubb 840 000 kr 846 61% 2 400 000 kr 2 400 000 kr 855 000 kr

Njurunda Sportklubb bedriver ishockey- 

och fotbollsverksamhet. Föreningen hyr en 

ishall av sitt egenägda bolag. 

2021-

00060
SHRA Ej sökt tidigare 548 20% 68 750 kr 68 750 kr 10 300 kr

Under hösten 2020 ingick Sundsvalls RC 

Klubb som en sektion i SHRA, det är 

Sundsvalls RC klubbs lokal i Kvissleby som 

föreningen söker bidrag för. 

2021-

00117

Skönsbergs 

Brottningsklubb
17 200 kr 88 66% 46 230 kr 46 230 kr 18 500 kr

Skönsbergs brottningsklubb har 

brottningsverksamhet främst för barn och 

unga och håller till i EQ House, Skönsberg. 

Stöde Form Ideell 

Förening
Avslag Ej sökt i år

2021-

00128
Sund IF 14 000 kr 327 58% 36 744 kr 36 744 kr 14 700 kr

Sund IF är en fotbollsförening med mycket 

verksamhet för barn och unga. De bedriver 

främst sin verksamhet på egna 

anläggningar som de får anläggningsbidrag 

för.  Lokalen de söker hyresbidrag för är 

deras kansli där de även har möten och 

utbildningar. 



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

00120
Sundsvalls fäktklubb Ej sökt tidigare 40 83% 5 625 kr 5 625 kr 2 300 kr

Sundsvalls fäktklubb är en relativt 

nystartad förening med en liten men 

växande verksamhet för framförallt barn 

och unga. Föreningen fäktas i en 

träningslokal i Sidsjö. Föreningen har sökt 

och beviljats andra bidrag hos 

Föreningsbyrån tidigare, men detta är 

första gången de söker hyresbidrag. 

2021-

000104

Sundsvall Granloholms 

Bollklubb
11 700 kr 164 87% 31 176 kr 31 053 kr 12 400 kr

Sundsvall Graloholms Bollklubb är en 

innebandyförening med verksamhet främst 

för barn och unga.

2021-

00131
Sundsvall Makers 4 200 kr 151 45% 33 336 kr 33 336 kr 10 000 kr

Sundsvall Makers är en relativt ny förening 

som erbjuder sina medlemmar tillfällen att 

bygga och skapa efter egna idéer - med 

återbruk och ny samt traditionell teknik i 

kombination. Föreningen håller till på 

Tvätteriet Prototyplabb och Makerspace.

2021-

00110
Sundsvalls Biljardklubb 6 800 kr 119 11% 148 764 kr 148 764 kr 14 900 kr

Sundsvalls Biljardklubb är en återupplivad 

förening som nu hyr en egen lokal. 

Föreningen har tidigare hyrt in sig i 

biljardhall i Bosvedjan. 



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

00130
Sundsvalls klätterklubb 37 900 kr 174 26% 234 906 kr 234 906 kr 47 000 kr

Sundsvalls Klätterklubb är en 

klätterförening. Föreningen lockar olika 

åldrar och erbjuder även familjeklättring.

2021-

00085
Sundsvalls Simsällskap 132 200 kr 926 95% 317 967 kr 317 967 kr 127 200 kr

Sundsvalls simsällskap bedriver simträning 

och simskola för en stor andel barn och 

unga i kommunen. Föreningen håller i 

huvudsak till på Himlabadet. 

2021-

00096

Sundsvalls 

sportfiskeklubb
3 200 kr 425 15% 21 153 kr 21 153 kr 2 100 kr

Sundsvalls sportfiskeklubb är en 

fiskeförening med barn- och 

ungdomsverksamhet inom fiske. 

Föreningen hyr lokaler i Granlo där de har 

möten och utbildningar. 

2021-

00129
Svartviks IF 3 500 kr 209 52% 17 625 kr 17 625 kr 7 100 kr

Svartviks IF är en fotbollsförening. 

Föreningen har hyrt Stockviks FFs 

spillvärmeplan samt Heffnersklubbans BKs 

konstgräsplan enstaka tillfällen då den 

egna naturgräsplanen på Hemmanet i 

Svartvik inte varit möjlig att använda. 

Svenska 

Folkdansringen 

Medelpad

300 kr Ej sökt i år



Fördelning hyresbidrag för 2020

KFN-2021-00003

2021-03-11

KFN- Förening
Bidrag 

föregående år

Medlem 

totalt

Andel 

barn unga

Sökt belopp 

(total 

hyreskostnad)

Godkända 

kostnader

Förvaltningens 

förslag
Beskrivning av föreningen

2021-

000115
Södermalms Scoutkår 3 800 kr 74 77% 10 400 kr 10 400 kr 4 200 kr

Södermalms scoutkår har stor verksamhet 

för barn- och ungdomsscouting och hyr för 

detta lokal i Böle.  

2021-

00103
Vävstugan i Sundsvall Ej sökt tidigare 45 0% 23 594 kr 23 594 kr 1 200 kr

Förening bedriver verksamhet i form av 

handarbeten och vävning.  

2021-

00114

Sundsvalls Hun Gar 

Klubb

Sökte ej förra 

året. Senast de 

sökte fick de 14 

000. 

31 45% 48 120 kr 48 120 kr 14 400 kr

Föreningen vill verkar för att öka intresset 

för kinesisk kampsport,  tränings- och 

tävlingsverksamhet inom budo och 

kampsporter. 

2021-

00134
Drakbrytarna Ej sökt tidigare 25 44% 21 528 kr 21 528 kr 6 500 kr

Föreningen bedriver armsport, det vill säga 

de tränar och tävlar i armbryning. 

2021-

00138
Njurunda Slöjdförening Ej sökt tidigare 74 0% 31 005 kr 31 005 kr 1 600 kr

Föreningens huvudsakliga målsättning är 

att värna om slöjd- och hantverksintresset. 

Verksamheten består främst av vävning. 

2021-

00132
Älva sportryttarklubb Ej sökt tidigare 79 46% 36 000 kr 36 000 kr 10 800 kr

Älva sportryttarklubb är en relativt ny 

ridförening som håller till på Alnö och hyr 

av en privat ridanläggning.  Föreningen har 

inte tidigare sökt hyresbidrag, men har 

sökt och beviljats flera andra bidragstyper 

tidigare. 

Summa

:
10 436 599 kr 10 434 562 kr 2 455 600 kr



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 51 Revision - Granskning av 
dokumenthantering 
(KFN-2020-00642-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens svar, i tjänsteskrivelse daterad 

2021-03-04, till revisionen gällande översiktlig 
granskning av dokumenthantering 

 
 

Ärendet 
KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska hur 
Sundsvalls kommun säkerställer hantering av dokument och 
handlingar.  
 
Revisorerna önskar synpunkter på de slutsatser som finns i 
revisionsrapporten senast den 30 april. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  
 

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 –  

2021-04-14 § 44 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00642-6 - Revision - Granskning av 

dokumenthantering 
• Bilaga Översiktlig granskning av dokumenthantering.pdf 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 52 Verksamhetsplan för informationssäkerhet 
och dataskydd 
(KFN-2020-00788-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att nämnden ska bedriva sitt informationssäkerhets- och 

dataskyddsarbete i enlighet med Sundsvalls kommuns 
övergripande Verksamhetsplan för informationssäkerhet och 
dataskydd, i de versioner som löpande fastställs av 
kommunstyrelsen. 

 
att kultur- och fritidsförvaltningen ska ha tagit fram en 

övergripande planering för nämndens kartläggning och 
utvecklingsarbete inom informationssäkerhet och dataskydd 
senast december 2021. 

 
att kultur- och fritidsförvaltningen fastställer och uppdaterar 

aktivitetsplan för dataskydd. 
 
att förvaltningsdirektör utser dataskyddssamordnare. 
 
att förvaltningsdirektör utser informationssäkerhetssamordnare. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har tagit fram flera styrdokument som syftar till 
att skapa likartade arbetssätt, kvalitet och samordning i kommunens 
trygghets- och säkerhetsarbete. Kommunens nya Verksamhetsplan 
för informations-säkerhet och dataskydd ställer krav på nämndernas 
arbete inom området. 
 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-04-14 § 45 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00788-2 - Verksamhetsplan för 

informationssäkerhet och dataskydd 
• Bilaga Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 228.pdf 
• Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2020-10-09.pdf 
• Bilaga Verksamhetsplan Trygghet och säkerhet - 

informationssäkerhet och dataskydd.pdf 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 53 Beslut om ny kultur- och fritidsdirektör 
(KFN-2021-00255-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anställa Anders Uddén som kultur- och fritidsdirektör 

med tillträdesdag 2021-06-01, 
 
att delegera till kultur- och fritidsnämndens ordförande att 

fastställa anställningsvillkor och underteckna 
anställningsavtal för Anders Uddén. 

 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en rekryteringsgrupp för att 
rekrytera en ny direktör till kultur- och fritidsförvaltningen. 
Rekryteringsgruppen föreslår att kultur- och fritidsnämnden anställer 
Anders Uddén som kultur- och fritidsdirektör. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00255-1 - Beslut om ny kultur- och 

fritidsdirektör 
_ _ _ _ 
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§ 54 Ekonomisk månadsrapport mars 2021 
(KFN-2021-00091-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna månadsrapporten 
 
 

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

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00091-3 - Ekonomisk 

månadsrapport mars 2021 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport mars 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 55 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-04-28 
(KFN-2021-00013-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-04-20 och 
lägga dem till handlingarna 

 
 

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

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00013-6 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-04-28 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-04-28 
_ _ _ _ 
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§ 56 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Beslut 2021-03-25 Internremiss – samlat yttrande över SOU 

2020:78 om strandskydd. (KFN-2021-00175) 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2021-03-12 om tillåten bisyssla för djurskötare, Sundsvalls 

museum. 
- Beslut 2021-03-12 om tillåten bisyssla för fältassistent, 

Ungdomsavdelningen. 
- Beslut 2021-03-27 om tillåten bisyssla för enhetschef, Sundsvalls 

museum. 
- Anställning- och lönebeslut. Utredare, 100 %. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-05-01. 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställning- och lönebeslut. Projektadministratör, 50 %, 

Friluftsenheten. Tidsbegränsad anställning 2021-04-01 – 2021-12-31. 
 

4. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild, Nacksta 

fritidsgård. Förlängning av anställning t.o.m. 2021-04-23. 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, Sundsvalls museum. 

Förlängning av anställning t.o.m. 2021-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fotoarkivarie, Sundsvalls museum. 

Förlängning av anställning t.o.m. 2021-08-30. 

6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 
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8. Föreningsbyrån1 
- Bergsåkers Pensionärers Biljardklubbs ansökan om bidrag för 

behov kopplade till coronapandemin avslås. (KFN-2021-00163)  
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 

påsklovsaktivitet om 34 000 kronor. (KFN-2021-00177)  
- Ängoms Bygdegård/Facklan ideell förening beviljas ett bidrag för 

behov kopplade till coronapandemin om 8 500 kronor. (KFN-2021-
00145) 

- GF Njurunda Gymmix beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 12 000 kronor. (KFN-2021-00162)  

- Sundsvalls kollektivverkstad beviljas ett bidrag för behov kopplade 
till coronapandemin om 22 000 kronor. (KFN-2021-00140)  

- Judo Club Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 60 000 kronor. (KFN-2021-00148)  

- Byggnadsföreningen TOR u.p.a. beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 1 900 kronor. (KFN-2021-00154)  

- Scen Sundsvall beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 50 000 kronor. (KFN-2021-00155)  

- Vänskapsmöten beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 20 000 kronor. (KFN-2021-00164)  

- Sundsvalls Atletklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 35 000 kronor. (KFN-2021-00165)  

- Hullsjöns Fiskevårdsområdesförening beviljas ett 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsområdesförening om 15 000 
kronor. (KFN-2020-00644)  

- Njurunda Södra Fiskevårdsområdesförening beviljas ett 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsområdesförening om 40 000 
kronor. (KFN-2020-00747)  

- Rännö Fiskevårdsområdesförening beviljas ett verksamhetsbidrag 
för fiskevårdsområdesförening om 12 000 kronor. (KFN-2020-00751)  

- Attmar Fiskevårdsområdesförenings ansökan om 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsområdesförening avslås. (KFN-2020-
00752)  

- Lidens Nedre Fiskevårdsförening beviljas ett verksamhetsbidrag för 
fiskevårdsområdesförening om 23 000 kronor. (KFN-2020-00753)  

- Nedre Ljungans Fiskevårdsområdesförenings ansökan om 
verksamhetsbidrag för fiskevårdsområdesförening avslås. (KFN-2020-
00754)  

- Sundsvalls Sportfiskeklubbs ansökan om verksamhetsbidrag för 
fiskevårdsområdesförening avslås. (KFN-2020-00767)  

- Föreningen Curlingalliansen i Sundsvall beviljas ett bidrag för 
behov kopplade till coronapandemin om 80 000 kronor. (KFN-2021-
00160)  

- Midälva Genealogiska Förening beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 18 000 kronor. (KFN-2021-00161)  

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
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- KFUM Sundsvall Basketförening beviljas ett arrangemangsbidrag 
för sommarlovsaktivitet om 65 000 kronor. (KFN-2021-00188)  

- Töva Motions- och ungdomsklubb beviljas ett bidrag för behov 
kopplade till coronapandemin om 17 500 kronor. (KFN-2021-00198)  

- Sundsvalls Slalomklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 115 000 kronor. (KFN-2021-00166)  

- Selångers hembygdsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade 
till coronapandemin om 6 700 kronor. (KFN-2021-00156)  

- Föreningssamverkan beviljas ett bidrag för behov kopplade till 
coronapandemin om 10 000 kronor. (KFN-2021-00167)  

- Medveten konsumtions ansökan om arrangemangsbidrag avvisas. 
(KFN-2021-00054) 
 

9. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-04-14. 

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

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-15, bygglov, 

nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av 
eldstad/rökkanal, Älva 12:1. (KFN-2021-00157) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-22, bygglov, 
nybyggnad av komplementbyggnad inkl. installation av 
eldstad/rökkanal, Vränsta 1:6. (KFN-2021-00174) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-22, bygglov, 
om- och tillbyggnad av enbostadshus, Lervik 2:4. (KFN-2021-00178) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-30, bygglov, 
ändrat ianspråktagande från butik till restaurang, ny entré samt 
fasadändring (fönsterbyte), Lyckan 6. (KFN-2021-00183) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-30, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage, 
Nedergård 3:1. (KFN-2021-00185) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-30, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, Alnö-Usland 
2:32. (KFN-2021-00186) 
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- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-30, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Öde 1:46. (KFN-
2021-00200) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-30, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus, Alnö-Vi 3:73. 
(KFN-2021-00201) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-04-14, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Njurunda-Ängom 
17:4. (KFN-2021-00251) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-03-31, 
programsamråd Västra Haga, Sjukhuset 1 m.fl fastigheter. (KFN-
2021-00179) 
 
 

 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 § 97 ”Motion (M) om 
långsiktigt samarbete rörande nattvandringar”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 § 93 ”Motion (L) 
parasportotek i Sundsvall”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 § 58 ”Rapport och 
utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2020, 
nämnderna”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 § 57 ”Valärenden”. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 § 71 ”Överföring av 

nämndernas resultat och investeringsanslag 2020 samt anslag för 
förbrukning av överskott 2021”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-15 § 72 ”Riktlinje för beslut 
inom arbetsgivarområdet”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 100 ”Riktlinje och PM – 
hållbar bemanning”. 
 
 

14. Övrigt 
- Anmälan om avslutad bisyssla, 2021-03-12, fältare, 

Ungdomsavdelningen.  
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