Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 27 april 2022
Sid
Justering .................................................................................................. 3
§ 36

Dagordning .................................................................................. 4

§ 37

Information .................................................................................. 5

§ 38

Remiss - förslag på reglering av uthyrning elsparkcyklar ........... 6

§ 39 Utvecklingsbidrag, Nacksta Kultur framtidsutveckling och
integration - Föreningen Nacksta Kultur (Sent inkommen) ................... 8
§ 40

Investeringsbidrag för 2022 ....................................................... 10

§ 41

Hyresbidrag för 2021 ................................................................. 11

§ 42 Återrapportering kring ansökan om investeringsbidrag,
Anundgårds skola – Holmbygdens Utveckling .................................... 12
§ 43 Överenskommelse med RF-SISU Västernorrland om
genomförande av utbildningsinsatser riktade till föreningslivet 20222023 ................................................................................................... 13
§ 44

Remiss - strategi för en hållbar digital utveckling ..................... 14

§ 45 Kultur- och fritidsnämndens bidrag till Sundsvalls kommuns
nollvision mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ........... 15
§ 46

Granskning - ärendehanteringsprocessen .................................. 17

§ 47

Ekonomisk månadsrapport mars 2022 till KS ........................... 18

§ 48

Anmälnings- och delegationsärenden KFN 2022-04-27 ........... 19

§ 49

Ordförandeförslag angående fältverksamheten ......................... 20

§ 50

Övriga frågor ............................................................................. 21

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27

1

Tid
Plats

Kl. 14:00-16:00
Programsalen, Kulturmagasinet

Beslutande

Niklas Evaldsson (V)
Jeanette Hedlund (S)
Peterson Lugero (S)
Åsa Selander (S)
Klara Hedin (V)
Pernilla Holgert (S)
Jonas Borg (C)
Per Lindstrand (M)
Josefin Eurenius (M)
Robin Håkansson (KD)
Patrik Åhlund (SD)
Lars AG Carlsson (M)

ordförande
v ordförande

Ersättare

Lars AG Carlsson (M)

§§ 36-40, 42-50

Övriga

Anders Uddén
Viktoria Hallberg
Tommy Lerstrand
Anders Erlandsson
Emelie Isolehto Beijer
Anna Årblom Granbo
Malin Håkansson
Christel Öhgren
Gunnar Kallin

kultur- och fritidsdirektör
sekreterare
avdelningschef, §§ 37-38
friluftsstrateg, §§ 37-38
handläggare, §§ 37-44
utredare, §§ 37-44
projektledare, §§ 37-44
enhetschef, §§ 37-44
ekonom, §§ 45-48

ers. Karolina Sundberg (S)
ers. Ulf Bylund (S)
§§ 36-49

§§ 36-40, 42-50
ers. Robin Håkansson (KD) § 41
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Protokollet omfattar §§ 36-50

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll.
Ersättare är Robin Håkansson.
____
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§ 36 Dagordning
Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga
anmäld av Per Lindstrand (M), samt med tillägg av ärendet
Ordförandeförslag angående fältverksamheten anmäld av
ordförande Niklas Evaldsson (V). Ärendet blir punkt nummer
14 på dagordningen.

____
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§ 37 Information
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén:
•

Informerar om pandemins påverkan i verksamheterna.
Himlabadet är tillbaka på samma besökssiffror som innan
pandemin. Men pandemin har gjort att många intermittent
anställda slutat vilket främst baden och scenverksamheten
blivit drabbade av.

•

Informerar att förvaltningen har avslutat löneprocessen.
Kommunen kommer även att ändra utbetalningsdag av lön till
den 25:e i månaden.

•

Informerar att delårsrapport 1 redovisas för nämnden i maj,
samt att förvaltningen drivit på utvecklingen av
lednings- och styrningsverktyget Stratsys så att det ska
fungera mer ändamålsenligt.

•

Informerar att det snart sker ett skifte mellan vinter- och
sommaridrott i anläggningarna, vilket innebär utmaningar.

•

Informerar att rekryteringen av ny registrator är klar.

•

Informerar om den inverkan kriget i Ukraina har för
kommunen och förvaltningen i dagsläget.

•

Informerar om staben med fleras flytt till Kulturmagasinet.

Friluftsstrateg Anders Erlandsson:
•

Informerar om beviljade bidrag och pågående LONA-projekt
för 2021-2022.

•

Informerar om drift och underhåll av cykelanläggning.

____
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§ 38 Remiss - förslag på reglering av uthyrning
elsparkcyklar
(KFN-2022-00170-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

föreslå att området utanför Kulturmagasinet, mellan
byggnaden och Sjögatan ingår i den zon där cyklarnas
hastighet begränsas till gångfart, samt

att

överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2022-03-25, till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag på beslut om
”Reglering av uthyrning elsparkcyklar i Sundsvalls kommun” och
överlämnat till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsekontoret har i sin beredning skickat förslaget på
remiss till Kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget handlar om att reglera uthyrningsverksamhet av
elsparkcyklar på allmän platsmark för en trafiksäker och ordnad
användning.
Överläggning
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 36
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00170-2 - Remiss - förslag på
reglering av uthyrning elsparkcyklar
Justerandes signatur
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Bilaga ~ KS-2022-00279-1 Protokoll SBN 2022-02-23 §26
1230122_1_1.pdf
• Bilaga ~ KS-2022-00279-1 Tjänsteskrivelse Reglering av
uthyrning elsparkcyklar i Sundsvalls kommun 1230123_1_1.pdf
• Bilaga ~ KS-2022-00279-2 Villkorsbilaga tillstånd för nyttjande
av offentlig plats för uthyrning av els 1238726_1_1.pdf
____
•
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§ 39 Utvecklingsbidrag, Nacksta Kultur
framtidsutveckling och integration - Föreningen
Nacksta Kultur (Sent inkommen)
(KFN-2021-00777-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja Föreningen Nacksta Kultur 30 000 kronor i
utvecklingsbidrag för projektet Nacksta Kultur
framtidsutveckling och integration.
Bidraget får användas till;
• lokalkostnader (som ej redan är kommunalt
subventionerade)
• Kostnader för marknadsföring av projektet
• Trycksaker som bidrar till marknadsföring av
projektet
Särskilda villkor för bidraget
• Föreningen ska höra av sig till Föreningsbyrån
så snart som möjligt om förutsättningarna att
genomföra projektet förändras.
• I kontakt med media och all marknadsföring av
aktiviteten ska det framgå att det genomförs
med stöd av Sundsvalls kommun.

Ärendet
Nacksta Kultur ansöker om 343 500 kr i utvecklingsbidrag för
projektet Nacksta Kultur framtidsutveckling och integration.
Projektet ska skapa en digital kultur- och informationsplattform för
att integrera olika folkgrupper i samhället, skapa samhörighet och
sammankoppla olika områden i Sundsvall.
Projektet ska drivas under 2022 och har beviljats stöd även från
Kulturrådet. Total kostnad för projektet är 649 500 kr.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 31
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00777-2 - Utvecklingsbidrag,
Nacksta Kultur framtidsutveckling och integration - Föreningen
Nacksta Kultur (Sent inkommen)
• Bilaga Ansökan om Utvecklingsbidrag har tagits emot.msg
• Bilaga Ansökan kulturrådet
• Bilaga Beslut kulturrådet
____
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Utdragsbestyrkande
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§ 40 Investeringsbidrag för 2022
(KFN-2022-00002-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

fördela investeringsbidrag med 1 963 000 kronor till 18
föreningar enligt bilagt förslag.

Ärendet
Det har kommit in 30 ansökningar om investeringsbidrag från 26
föreningar. Det sammanlagda sökbeloppet är 7 641 215 kronor.
Förvaltningen föreslår att 20 ansökningar från 18 föreningar beviljas
bidrag med totalt 1 963 000 kronor, enligt bilagt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 32
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00002-1 - Investeringsbidrag för
2022
• Bilaga Bilaga investeringsbidrag 2022
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

Förening,
område

2022-03-10

Investering

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

Förslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Föreningen arrangerar många evenmang samt hyr
ut sina lokaler. Lokalen bidrar till ökad aktivitet på
landsbygden. Föreningen har stora grönområden
som behöver skötas om och klippas och har ett
stort behov av gräsklippare.
202200065

Alnö
Hembygdsförening, Åkgräsklippare
Alnö

28 000 kr

1) 28 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

28 000 kr

Föreningen har ett stort investeringsbehov i
byggnaderna där de går in med egen insats.

KFN-2020-00075
50 000 kr
Utbyggnad av
scen

Föreningen uppmanas att välja en gräsklippare
som är miljömärkt.
Föreningen har 464 medlemmar varav 0 % barn
och ungdom.
Föreningen arrangerar många evenmang samt hyr
ut sina lokaler. Lokalen bidrar till ökad aktivitet på
landsbygden. Bidrag beviljas för renovering av
golvet på WC i Logen samt VVS arbeten enligt
ansökan.
202200064

Alnö
Hembygdsförening,
Alnö

1. Logen WC
2. Scenen
3. Elfvagården
4. Sätergården

1) 120 875 kr
100 875 kr
2) 20 000 kr
3) 0 kr

55 000 kr

Föreningen har 464 medlemmar varav 0 % barn
och ungdom.
Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.

KFN-2020-00075
50 000 kr
Utbyggnad av
scen

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

Förening,
område

202200059

Alnö Skidklubb,
Alnö

202200068

Alnö Skidklubb,
Alnö

2022-03-10

Investering
Ljudanläggning/
speaker

Automatisk
dörröppnare

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

22 780

1) 34 780 kr
2) 12 000 kr
3) 0 kr

35 549 kr

1) 45 549 kr
2) 10 000 kr
3) 0 kr

Förslag

Avslag

35 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet på
Alnön. Investeringen bidrar till
tillgänglighetsanpassning på anläggningen.
Anläggningen bidrar till ökad aktivitet på
landsbygden.

Investeringsbidrag
2019-2021
KFN-2019-00701
100 000 kr
Fyrhjuling för
spårdragning

KFN-2019-00701
100 000 kr
Fyrhjuling för
spårdragning

Föreningen har 141 medlemmar varav 61 % barn
och ungdom.
Föreningen har två pågående investeringar och
har inte prioriterats i den här omgången.

202200070

Dykets
Intresseförening,
Njurunda

Virke ny sarg,
sarg Floorball,
golv Floorball,
basket- och
floorballmål

443 000

1) 463 000 kr
2) 20 000 kr
3) 0 kr

Avslag

KFN-2018-00490
50 000 kr
Tillvaratagande
av bangolfbanor
från Folkets Park
KFN-2019-00712
90 000 kr
Renovering och
anläggande av
bangolfbanor
KFN-2019-00713
100 000 kr
Utegym

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

Förening,
område

2022-03-10

Investering

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

Förslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Gimåfors Bygdegårdsföreningen är en aktiv
förening och bygdegården används årligen flitigt
för arrangemang samt att bygdegården hyrs ut för
privata och allmänna sammankomster och är en
viktig mötesplats på landsbygden.

202200060

Gimåfors
Byte till
Bygdegårdsförening,
jordvärme
Holm

1) 600 000 kr
200 000 kr 2) 125 000 kr
3) 275 000 kr

200 000 kr

Bygdegårdens nuvarande värmeanläggning
(pellets) närmar sig gränsen för teknisk livslängd,
föreningen önskar därför investera i en
jordvärmeanläggning.
Föreningen har 190 medlemmar varav 16 % barn
och ungdom.

202200075

Heffnersklubban BK,
Avbytarbås
Korsta

202200061

Hullsjöns
Avloppsbygdegårdsförening,
anläggning
Hullsjön

125 000

107 000

1) 125 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr
1) 159 000 kr
2) 20 000 kr
3) 32 000 kr

Avslag

För installation av värmepunp där man tar värmen
från marken ska nedan blankett fyllas i och skickas
till Miljökontoret.
https://sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/energioch-uppvarmning/uppvarmning/varmepump/
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

Avslag

KFN-2019-00700
31 000 kr
Fotbollsmål

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

Förening,
område

2022-03-10

325 613

1) 475 613 kr
2) 0 kr
3) 150 000 kr

Avslag

588 933

1) 588 933 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Fasadrenovering

Hällans Scoutkår,
Södermalm

202200066

Judo Club Sundsvall,
Köksrenovering
Skönsmon

Kubikenborgs IF,
Kubikenborg

Förslag

Sökt
bidrag

202200038

202200080

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

Investering

Färdigställa
handikapptoalett,
brand- och
utrymningsvägar

1) 251 150 kr
101 250 kr 2) 100 000 kr
3) 50 000 kr

Avslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Anläggningen hyrs även av andra föreningar.
Föreningen ska göra anpassningar för
handikapptoalett, åtgärder för duschar så att det
går att nyttja oavsett kön då föreningen vill starta
upp flick/damfotboll. De behöver även slutföra
brand- och utrymningsvägar, utmärkning, lås och
två dörrar behöver anpassas. Bidrag beviljas med
kostnader enligt ansökan.

100 000 kr
Föreningen har 743 medlemmar varav 45 % barn
och ungdom.
Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.

KFN-2019-00657
120 000 kr
Bullerdämpande
åtgärder

KFN-2019-00715
100 000 kr
Renovering av
klubblokal, golv,
ventilation,
värme mm

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200072

Förening,
område

Matfors
Ryttarförening,
Matfors

2022-03-10

Investering

Luftvärmepump i
kafeteria

Sökt
bidrag

33 250 kr

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 33 250 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Förslag

30 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Föreningen önskar installera en energieffektiv
luftvärmepump i ridhusets kafeteria för att det ska
vara en rimlig temperatur där att vistas i under
vintermånaderna. Det är ca 5-10 grader i lokalen
vintertid. Lokalen används även för möten och
samlingar. Föreningen har barn- och
ungdomsverksamhet som bedrivs på landsbygden.
Föreningen har 228 medlemmar varav 68 % barn
och ungdom.
Det man ska tänka på vid val av luftvärmepump är
att de kan avge hög ljudnivå.

Investeringsbidrag
2019-2021

KFN-2021-00055
45 000 kr
Belysning till
ridbana

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200020

Förening,
område

2022-03-10

Investering

Renovering av

Nivren Folkdansgille,
dansgolv och
Njurunda
golv i kapprum

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 350 000 kr
120 840 kr 2) 27 760 kr
3) 201 400

Förslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Lokalen används mycket till kulturarrangemang,
dans, möten, idrott, motion, studieverksamhet,
fester och högtider. Golvet är från 1975 och
behöver bytas både i danslokalen samt i
kapprum/foajé. Lokalen bidrar till ökad aktivitet på
landsbygden. Bidraget får användas enligt
kostnader i ansökan.

120 000 kr

Föreningen har 54 medlemmar varav 0 % barn och
ungdom.
Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

202200071

Njurunda
Sportklubb,
Njurunda

Två nya
toaletter, varav
en handikappanpassad

603 000

1) 688 000 kr
2) 85 000 kr
3) 0kr

Investeringsbidrag
2019-2021

Avslag

KFN-2019-00408
250 000 kr
Kylaggregat
KFN-2021-00078
200 000 kr
Avfuktare till
ishall

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200017

Förening,
område

Nolby Alpina
Skidklubb,
Nolby

2022-03-10

Investering

Inköp
huvudsystem
passersystem,
vajer till lift inkl
montering, nytt
säkerhetssystem

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 673 959 kr
223 959 kr 2) 200 00 kr
3) 250 000 kr

Förslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Anläggningen nyttjas av föreningens medlemmar,
allmänheten och skolor. De två senaste
säsongerna har det varit stora problem i
Nolbybacken där passersystemet under långa
perioder inte fungerat. Det har nu visat sig att
passersystemet är uttjänt då det inte längre görs
reservdelar till denna modell. Södra Berget och
Sidsjöbacken har bytt till ett nytt passersystem av
samma typ som avses investeras i Nolbybacken.

220 000 kr
Att ha ett fungerande passersystem i
Nolbybacken, samma system som Sidsjöbacken
och Södra Bergets slalombacke, är avgörande för
att kunna sälja Skipass (säljs bland annat under
sportlovet) och säkra de intäkter som krävs för att
driva anläggningen.
Föreningen har 170 medlemmar varav 61 % barn
och ungdom.

Investeringsbidrag
2019-2021

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200074

202200053

202200054

Förening,
område

Selånger SK Fotboll,
Selånger

2022-03-10

Investering

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) Beslysning till
befintlig 91) 5 309 000 kr
manna1 719 000 kr 2) 1 590 000 kr
konstgräsplan
3) 2 000 000 kr
2) Anläggande av
ny konstgräsplan

Selångers
Hembygdsförening, Takbyte
Selånger

Skidklubben Vidar,
Kolsta

Sökt
bidrag

1. Takstege
2. Isolera
vattenledning

1) 1 197 500 kr
1 097 500 2) 100 000 kr
3) 0 kr

26 091 kr

1) 26 091 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Förslag

219 000 kr

Avslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Föreningen har barn-och ungdomsverksamhet.
Föreningen beviljas bidrag för kompletterande
belysning till befintlig 9-mannakonstgräsplan.
Föreningen har angett den kostnaden till 219 000
kr. Investeringen med förbätttrad belysning ökar
tillgängligheten, träningsmöjligheterna och
minskar skaderiskerna.
Föreningen har 807 medlemmar varav 71 % barn
och ungdom.
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

Föreningen driver Klissbergsstugan som är en
välbesökt friluftsstuga i relativt svårtillgänglig
terräng. Investeringen är nödvändig för
säkerheten samt ger en energieffektivisering och
sänker föreningens driftskostnad.

26 000 kr
Föreningen kommer själva stå för arbete och
eventuella arbetskostnader för installation.
Föreningen har 184 medlemmar varav 0 % barn
och ungdom.

Investeringsbidrag
2019-2021

KFN-2021-00079
85 000 kr
Fotbollsmål

KFN-2021-00071
25 000 kr
Rullstolsparkering

KFN-2021-00065
10 000 kr
hjärtstartare

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200067

Förening,
område

Sköns Tennisklubb,
Södermalm

2022-03-10

Investering

Uppgradering av
värmesystem

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

Förslag

1) 222 875 kr

107 875 kr 2) 115 000 kr

107 000 kr

3) 0 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet,
anläggningen är även tillgänglig för allmänheten
att boka och använda. Föreningen har behov av
att göra en uppgradering av värmesystemet då de
inte kan hålla tillräckligt varmt i tennishallen med
den befintliga ventilationen, som just nu bara
skickar in kalluft.
Föreningen har 230 medlemmar varav 72 % barn
och ungdom.
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet
och verksamheten bedrivs på landsbygden.
Föreningen är i stort behov av att byta fönster på
fastigheten som inrymmer klubblokal och kansli då
befintliga är gamla och trasiga och släpper ut
mycket värme vilket leder till energislöseri.

202200063

Stöde IF,
Stöde

Fönster

59 000 kr

1) 69 000 kr
2) 10 000 kr
3) 0 kr

59 000 kr

Föreningen har 372 medlemmar varav 37 % barn
och ungdom.
Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.

Investeringsbidrag
2019-2021

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

Förening,
område

2022-03-10

Investering

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

Förslag

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Omklädningsrum/duschutrymme är i stort behov
av renovering på grund av vattenskada samt att
inget åtgärdats i utrymmena på över 30 år.

202200056

Sund
Idrottsförening,
Sundsbruk

Renovering
omklädningsrum
/duschutrymme

92 920 kr

1) 92 920 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

92 000 kr

Föreningen har stora investeringsbehov i en annan
byggnad. Den ansökan föreslås avslag i denna
omgång. Ansökan finns även hos RF-SISU och
föreningen behöver där gå in med en stor egen
insats för att kunna beviljas stöd.
Föreningen har 364 medlemmar varav 46 % barn
och ungdom.

KFN-2019-00148
20 000 kr
Fotbollsmål
KFN-2018-00011
100 000 kr
Vattenanläggning

Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.

202200057

Sund
Idrottsförening,
Sundsbruk

Renovering av
byggnad

500 000

1) 500 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Föreningen föreslås få bidrag för sina två andra
ansökningar om investeringsbidrag, denna
ansökan har inte prioriterats den här omgången.

Avslag

KFN-2019-00148
20 000 kr
Fotbollsmål
KFN-2018-00011
100 000 kr
Vattenanläggning

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200058

202200062

Förening,
område

Sund
Idrottsförening,
Sundsbruk

Sundsvall Baseboll
Softboll Club
Mosquitoes,
Skönsmon

2022-03-10

Investering

Två robotgräsklippare

Robotgräsklippare till
basebollplanen

Sökt
bidrag

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 120 000 kr
120 000 kr 2) 0 kr
3) 0 kr

46 030 kr

1) 66 030 kr
2) 20 000 kr
3) 0 kr

Förslag

120 000 kr

46 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Investeringen i två robotgräsklippare medför att
föreningens verksamhet blir miljövänligare då de
idag kör med åkergräsklippare, samt att ca 10
timmar i veckan frigörs till andra
föreningsuppgifter. Investeringen bidrar till
minskade driftskostnader för föreningen.

KFN-2019-00148
20 000 kr
Fotbollsmål

Föreningen har 364 medlemmar varav 46 % barn
och ungdom.
Föreningen har stora investeringsbehov i en annan
byggnad. Den ansökan föreslås ett avslag i denna
omgång. Ansökan finns även hos RF-SISU och
föreningen behöver där gå in med en stor egen
insats för att kunna beviljas stöd.
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet på
både bredd- och elitnivå. Med robotgräsklippare
kan föreningen istället använda den ideella
arbetskraften till verksamheten. Föreningen har
själva investerat i en robot till softbollplanen vilket
gett mycket bra resultat. Investeringen sänker
föreningens driftskostnad och är ett miljövänligare
alternativ än den diesldrivna gräsklipparen.
Föreningen har 110 medlemmar varav 47 % barn
och ungdom.

KFN-2018-00011
100 000 kr
Vattenanläggning

KFN-2018-00697
50 000 kr
Upprustning av
softbollplan

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200018

202200076

Förening,
område

Sundsvalls
Orienteringsklubb
(SOK),
Sidsjö

Sundsvalls
Slalomklubb,
Södra berget

2022-03-10

Investering

Skoter för att dra
upp skidspår

Belysning i
backen

Sökt
bidrag

70 000 kr

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 90 000 kr
2) 20 000 kr
3) 0 kr

1) 358 500 kr
190 000 kr 2) 68 500 kr
3) 100 000 kr

Förslag

70 000 kr

190 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen vill investera i en bättre begagnad
driftsäker skoter, den nuvarande är 20 år och
kräver täta reparationer. Skotern används till att
dra upp spår för medlemmar när de tränar
skidorientering samt för allmänheten.

KFN-2020-00033
26 000 kr
Brandlarm,
utrymningslarm

Föreningen har 506 medlemmar varav 45 % barn
och ungdom.
Belysningen i backen är idag mycket
energikrävande och har kort livslängd.
Investeringen i energismart belysning säkrar en
god belysning i backen för både träning och för
allmänhetens åkning. Det är en långsiktig lösning
som sänker föreningens driftskostnad och ökar
träningsmöjligheterna alla tider på året.
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet,
både på bredd- och elitnivå. Anläggningen
används också till stor del av allmänheten året
runt.
Föreningen har 406 medlemmar varav 51 % barn
och ungdom.

KFN-2021-00016
400 000 kr
Tystgående
snökanoner

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200069

Förening,
område

Sundsvalls
Stadscirkus,
Skönsberg/korsta

2022-03-10

Investering

Säkerhetsutrustning

Sökt
bidrag

35 000 kr

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 35 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Förslag

30 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Utrustningen i lokalen måste vara både funktionell
och hålla en hög säkerhetsnivå för att inte skapa
säkerhetsrisker. Bidrag beviljas enligt kostnader i
ansökan.
Föreningen har 96 medlemmar varav 82 % barn
och ungdom.
Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen är i stort behov av att renovera
duschutrymme och omklädningsrum då det är 30
år sedan något åtgärdades, risken för större
skador i fastigheten är påtaglig.

202200073

Svartviks IF,
Svartvik/Njurunda

Renovera
omklädningsrum
/duschutrymme

1) 470 000 kr
185 000 kr 2) 100 000 kr
3) 185 000 kr

185 000 kr

Föreningen har 209 medlemmar varav 52 % barn
och ungdom.
Föreningen uppmanas att kontrollera att
byggnadsmaterial och exempelvis målarfärg inte
innehåller "särskilt farliga ämnen"* eller
hormonstörande ämnen samt dokumentera hur
materialet sedan ska återvinnas/återanvändas.

Investeringsbidrag
2019-2021

KFN-2019-00718
24 000 kr
Golvlyft för
funktionshindrade samt
kodlås

KFN-2019-00709
7 900 kr
Fotbollsmål
KFN-2020-00094
100 000 kr
Belysningsarmaturer

Investeringsbidrag 2022
KFN-2022-00002
Ärendenr
KFN-

202200019

202200021

Förening,
område

Swedish Hot Rod
Association (SHRA),
Sättna

Tuna
Hembygdsförening,
Tuna

2022-03-10

Investering
1) Fönsterbyte
2) Ombyggnad
entré för
anpassning för
funktionshindrad
e

Renovering av
Bostugan samt
förbättrad
grund/mark som
den står på

Sökt
bidrag

189 750

1) Total kostnad
2) Egen insats
3) andra bidrag

1) 410 500 kr
2) 31 000 kr
3) 189 750 kr

Förslag

31 000 kr

Motivering för beslut och
särskild villkor för bidraget

Investeringsbidrag
2019-2021

Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet på
landsbygden. Föreningen beviljas bidrag för
ombyggnad av entrén som ska anpassas för
funktionshindrade.

KFN-2020-00085
300 000 kr
Kartingbana

Föreningen har 558 medlemmar varav 21 % barn
och ungdom.
Investeringen har inte prioriterats i den här
omgången.

144 000

7 641 215 kr

1) 144 000 kr
2) 0 kr
3) 0 kr

Avslag

*Särskilt farliga ämnen är de som är cancerogena,
1 963 000 kr mutagena, dvs ändrar DNA och
reproduktionstoxiska.

KFN-2020-00759
100 000 kr
Åtgärder
elanläggning

KFN-2018-00639
20 000 kr
Elsäkerhet
KFN-2019-00714
40 000 kr
Flytt av byggnad

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 41 Hyresbidrag för 2021
(KFN-2022-00003-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

fördela hyresbidrag för 2021 till 28 föreningar med
2 600 000 kronor enligt förvaltningens förslag i bilaga.

Ärendet
29 föreningar har ansökt om hyresbidrag i år. De redovisar
hyreskostnader om totalt 11 509 271 kr för 2021. I handläggningen
av hyresbidraget prioriteras föreningar med hög andel barn och unga 1
bland medlemmarna.
Förvaltningen föreslår att hyresbidrag fördelas till 28 föreningar om
totalt 2 600 000 kr. En förening föreslås få avslag på sin ansökan.
Jäv
Robin Håkansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet. Han ersätts av Lars AG Carlsson (M).
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 33
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00003-1 - Hyresbidrag för 2021
• Bilaga Bilaga fördelning hyresbidrag 2021
____

1

Justerandes signatur

Barn och unga 0-20 år
Utdragsbestyrkande
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KFN-

Förening

2022- Aikido Sundsvall
00081 Meiseikai IF

2022- Fancy Cheer
00104 Sundsvall

2022- IF Friskis & Svettis
00096 i Sundsvall

2022- Judo Club
00103 Sundsvall

Föregående
års bidrag för
kostnader
2020

1) 0-20 år
Sökt belopp
2) 21+
(total
3) totalt hyreskostnad)
4) BoU

Godkända
kostnader

19 800 kr

1) 39
2) 35
3) 74
4) 53%

66 000 kr

62 800 kr

1) 63
2) 4
3) 67
4) 94%

207 400 kr

1) 661
2) 3 096
3) 3 757
4) 18%

137 900 kr

1) 369
2) 212
3) 506
4) 73%

66 000 kr

157 159 kr

4 129 544 kr

485 436 kr

157 159 kr

4 129 544 kr

485 436 kr

Bidrag viktat
enl trappan
max 37%

24 420 kr

58 149 kr

253 093 kr

179 611 kr

Förvaltningens
förslag

24 400 kr

58 100 kr

Kommentarer till beslut 2022

Hyresvärd

Aikido Sundsvall Meiseikai
bedriver kampsport och hyr lokal
NP3 fastigheter/
av Judo Sundsvall.
Judo Sundsvall
Fancy Cheer Sundsvall är en
cheerleadingförening, den enda
cheerleadingföreningen i länet.

Friskis och Svettis är en stor
förening med verksamhet för
såväl vuxna som barn och unga.
253 100 kr Inte minst är den viktg för unga
tjejer som inte lockas till den
traditionella föreningsidrotten.
Judo Club Sundsvall bedriver
kampsport i form av judo.
179 600 kr Verksamheten är främst riktad
till barn och unga.

Saluhallen i
Sundsvall AB

Hemfosa
Sundsvall AB

Hjertmans
Fastigheter AB
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2022- Kovlands
00112 Idrottsförening

Kovlands
2022Ishockey00100
förening
Kubikenborgs
2022- ungdoms- och
00093 sportskytteförening
Midälva
2022Genealogiska
00108
Förening

2022- Njurunda Folkets
00113 Husförening

2 200 kr

1) 229
2) 287
3) 516
4) 44%

834 900 kr

1) 250
2) 253
3) 503
4) 50%

30 400 kr

1) 46
2) 13
3) 59
4) 95%
1) 0
2) 211
3) 211
4) 0%

Ej angett

5 100 kr

2 087 148 kr

76 274 kr

39 693 kr

17 601 kr

kr5 100

2 087 148 kr

76 274 kr

39 693 kr

8 335 kr

1 530 kr

772 245 kr

28 221 kr

1 985 kr

0 kr

1 500 kr

Kovlands idrottsförening
bedriver verksamhet inom
fotboll, skidor, varpa och
orientering. De har sin
huvudsakliga verksamhet på
Hyr sporadiskt av
egen anläggning som de får
Timrå kommun
anläggningsbidrag för. De hyr
andra lokaler endast vid tillfälliga
behov, i detta fall för
ungdomsfotboll.

Kovlands Ishockeyförening
bedriver en stor
772 200 kr ishockeyverksamhet och
hockeyskola för barn och unga.

28 200 kr

2 000 kr

0 kr

Förslaget baseras
på redovisade
Kubikenborgs
ungdomsoch
sportskytteförening är en av få
skytteföreningar som bedriver
verksamhet för barn och unga.
Midälva genealogiska förening
bedriver kurser och
föreläsningar inom
släktforskning.
Föreningen har inte inkommit
med efterfrågade
kompletteringar därmed är inte
ansökan komplett och kan
föreslås ett bidrag.

Kovland
Utveckling AB

Sundsvalls
Hantverksförening

Brf.
Tunnbindaren,
SBC

Sundsvalls
kommun
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2022- Njurunda
00091 Slöjdförening

202200090

Njurunda
Sportklubb

2022SHRA
00099

202200109

Skönsbergs
Brottningsklubb

1 600 kr

855 000 kr

10 300 kr

18 500 kr

1) 0
2) 72
3) 72
4) 0%
1) 395
2) 504
3) 899
4) 44%

1) 117
2) 441
3) 558
4) 27 %

1) 62
2) 24
3) 86
4) 72%

30 729 kr

2 544 000 kr

116 290 kr

44 948 kr

30 729 kr

2 544 000 kr

91 000 kr

44 948 kr

1 536 kr

763 200 kr

18 200 kr

16 631 kr

1 500 kr

Föreningens huvudsaklig
målsättning är att värna om slöjdoch hantverksintresset.
Verksamheten består främst av
vävning.

Njurunda Sportklubb bedriver
ishockey- och
fotbollsverksamhet med stor
763 200 kr
andel barn och unga
medlemmar.

18 200 kr

16 600 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.

Skönsbergs brottningsklubb har
brottningsverksamhet främst för
barn och unga och håller till i EQ
House, Skönsberg.

HSB

Njurunda Arena
AB

RC Kungen

EQ House
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1) 218
2) 264
3) 482
4) 45 %

2022- Sudsvalls
00044 Tennisklubb

202200078

202200079

202200092

Sund IF

Sundsvall
Granloholms
Bollklubb

Sundsvall
Padelklubb

14 700 kr

1) 169
2) 195
3) 364
4) 46%

12 400 kr

1) 115
2) 21
3) 136
4) 86%
1) 46
2) 80
3) 126
4) 37%

254 052 kr

43 714 kr

31 260 kr

33 600 kr

254 052 kr

43 714 kr

31 260 kr

33 600 kr

76 216 kr

13 114 kr

11 566 kr

10 080 kr

76 200 kr

13 100 kr

11 600 kr

10 100 kr

Klubben bedriver en bred
verksamhet och har
engagemang hos medlemmar i
Friskis o Svettis,
alla åldrar. Under om- och
Lagunen, Serve
nybyggnation av Baldershallen
Ess, Pro Padel
har tennisklubben hyrt lokaler av Nacksta, Timrå
flera olika aktörer.
Kommun

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.
Sundsvall Graloholms Bollklubb
är en innebandyförening med
verksamhet främst för barn och
unga.
Sundsvall Padelklubb är en
relativt nystartad förening med
barn- och ungdomsverksamhet.

SBB

HSB

Birsta
padelcenter
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1) 89
2) 17
3) 106
4) 84 %

2022- Sundsvalls
00098 Stadscirkus

202200115

202200111

202200106

202200085

Sundsvalls
Biljardklubb

Sundsvalls
fäktklubb

Sundsvalls Hun
Gar Klubb

Sundsvalls
Innebandyförening
(IBF)

14 900 kr

2 300 kr

14 400 kr

1) 14
2) 141
3) 155
4) 9%

1) 26
2) 8
3) 34
4) 76%

1) 7
2) 17
3) 24
4) 30%

1) 248
2) 39
3) 287
4) 86%

318 350 kr

149 521 kr

13 250 kr

48 252 kr

22 325 kr

318 350 kr

149 521 kr

13 250 kr

48 252 kr

22 325 kr

117 790 kr

7 476 kr

4 903 kr

9 650 kr

8 260 kr

Sundsvalls stadscirkus arbetar
för att bredda kulturutbudet och
117 800 kr främja cirkuskonsten i
Västernorrlands kulturliv.

7 500 kr

4 900 kr

9 700 kr

8 300 kr

Sundsvalls Biljardklubb är en
återupplivad förening som nu
hyr en egen lokal centralt.
Föreningen har tidigare hyrt in
sig i biljardhall i Bosvedjan.
Sundsvalls fäktklubb är en
förening med en liten men
växande verksamhet för
framförallt barn och unga.
Föreningen fäktas i en
träningslokal i Sidsjö.

Hjertmans
fastigheter AB

Hedern

Sidsjö
Fastigheter

Föreningen bedriver
Wushu/Kung fu för barn och
vuxna och vill verkar för att öka TEPE Fastigheter
intresset för kinesisk kampsport,
Nacksta AB
tränings- och tävlingsverksamhet
Peritas
inom budo och kampsporter.
Sundsvalls Innebandyförening
bedriver barn- och
ungdomsverksamhet för tjejer.
Föreningen har ett A-lag,
ungdomslag och
breddverksamhet för barn.

Sidsjö fastigheter
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202200105

Sundsvalls
klätterklubb

2022- Sundsvalls
00110 Simsällskap

2022- Sundsvalls
00055 sportfiskeklubb

202200140

Sundsvalls
Stadsrevy

47 000 kr

127 200 kr

2 100 kr

1) 44
2) 158
3) 202
4) 22%

1) 1 142
2) 47
3) 1 189
4) 96%

1) 69
2) 368
3) 437
4) 19 %

1) 7
2) 11
3) 18
4) 39%

261 359 kr

407 102 kr

21 639 kr

45 900 kr

261 359 kr

407 102 kr

21 639 kr

45 900 kr

39 204 kr

150 628 kr

3 246 kr

10 327 kr

39 200 kr

Sundsvalls Klätterklubb är en
klätterförening. Föreningen
lockar olika åldrar och erbjuder
även familjeklättring.

Sundsvalls simsällskap bedriver
simträning och simskola för en
stor andel barn och unga i
150 600 kr kommunen. Föreningen håller i
huvudsak till på Himlabadet.

3 200 kr

10 300 kr

Sundsvalls sportfiskeklubb är en
fiskeförening med barn- och
ungdomsverksamhet inom fiske.
Föreningen hyr lokaler i Granlo
där de har möten och
utbildningar.
Föreningens verksamhet inriktas
främst på att ordna
revyföreställningar och
uppträdanden men även främja
humor via andra tillgängliga
medier.
Ansökan inkom efter sista
ansökningsdatum i bokningsoch bidragssystmet, därav 25 %
avdrag på viktat bidragsförslag
om 13 770 kr.

Norra Kajen
Exploatering AB

Sundsvalls
kommun,
M&M Fröland

BRF Munin

Diös

KFN-2022-00003 Bilaga fördelning hyresbidrag 2022-03-21

2022Svartviks IF
00107

7 100 kr

2022- Södermalms
00094 Scoutkår

4 200 kr

2022- Älva
00102 sportryttarklubb

10 800 kr

Summa

1) 111
2) 85
3) 196
4) 57 %
1) 58
2) 22
3) 80
4) 73 %
1) 41
2) 53
3) 94
4) 44 %

7 025 kr

7 025 kr

2 599 kr

2 600 kr

10 000 kr

10 000 kr

3 700 kr

3 700 kr

42 000 kr

42 000 kr

12 600 kr

12 600 kr

2 600 179 kr 2 600 000 kr

Svartviks IF är en
fotbollsförening med barn- och
ungdomsverksamhet.
Föreningen hyr Heffnersvallen av
Heffnersklubban BK.

Heffnersklubban BK

Södermalms scoutkår har stor
Böle bygdegårdsverksamhet för barn- och
och
ungdomsscouting och hyr för
idrottsförening
detta lokal i Böle.
Älva sportryttarklubb är en
relativt ny ridförening som håller Älva Häst, Gunilla
till på Alnö och hyr av en privat
Nylander
stallägare.

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 42 Återrapportering kring ansökan om
investeringsbidrag, Anundgårds skola –
Holmbygdens Utveckling
(KFN-2021-00084-14)

Beslut
Nämnden beslutar
att
att

notera informationen, och
därmed avsluta ärendet för kultur- och
fritidsförvaltningens del.

Ärendet
Våren 2021 ansökte föreningen Holmbygdens Utveckling om ett
investeringsbidrag för att investera i en bergvärmeanläggning i
Anundgårds skola. En fastighet som de ville köpa av Sundsvalls
kommun.
Deras ansökan avslogs, men kultur- och fritidsförvaltningen fick i
uppdrag att ha en fortsatt dialog med föreningen för att se om
förutsättningarna kring ärendet ändrades så att investeringen skulle
kunna genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 34
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00084-14 - Återrapportering kring
ansökan om investeringsbidrag, Anundgårds skola –
Holmbygdens Utveckling
• Bilaga Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den
2022-03-14
• Bilaga Tjänsteskrivelse KSK Anundgårds skola - uppdrag om
försäljning av fastighet
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 43 Överenskommelse med RF-SISU
Västernorrland om genomförande av
utbildningsinsatser riktade till föreningslivet 20222023
(KFN-2022-00095-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

att

godkänna en överenskommelse med RF-SISU
Västernorrland för 2022–2023 om utbildningsinsatser
riktade till föreningslivet,
godkänna ersättningen 200 000 kronor för 2022.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och RF-SISU samarbetar för att
genomföra utbildningsinsatser för kommunens föreningsliv inom
olika prioriterade områden. Parternas samarbete startade genom en
skriftlig överenskommelse 2012 och har därefter fortsatt. Den senaste
överenskommelsen gällde perioden 2020–2021, nu aktuellt förslag
omfattar åren 2022–2023.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 35
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00095-2 - Överenskommelse med
RF-SISU Västernorrland om genomförande av
utbildningsinsatser riktade till föreningslivet 2022-2023
• Bilaga Sundsvall Underlag inför tjänsteskrivelser.docx
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 44 Remiss - strategi för en hållbar digital
utveckling
(KFN-2022-00128-2)

Beslut
Nämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget och
därigenom anse remissen besvarad.

att

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att anta Strategi för
hållbar digital utveckling

Ärendet
Kommunstyrelsekontoret (KSK) har remitterat ärendet om en
”strategi för hållbar digital utveckling”, KS-2022-00108, till bland
annat Kultur- och fritidsnämnden. Nämndens ska lämna svar på
remissen senast den 29 april 2022.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 37
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00128-2 - Remiss - strategi för en
hållbar digital utveckling
• Bilaga KS-2022-00108 Missivbrev om Strategi för en hållbar
digital utveckling (003).docx
• Bilaga KS-2022-00108 Strategi för en hållbar digital
utveckling.docx
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 45 Kultur- och fritidsnämndens bidrag till
Sundsvalls kommuns nollvision mot mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relation
(KFN-2021-00380-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redogörelse i tjänsteskrivelse,
daterad 2022-03-08, och överlämna den till plan- och
utvecklingsutskottet som återrapport på uppdraget.

Ärendet
Sundsvalls kommun har uttalat en nollvision mot mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relation och har i samband med detta bland
annat gett samtliga nämnder och Stadsbacken AB i uppdrag att
redogöra för hur de ska bidra till nollvisionens intentioner. I detta
ärende redogörs det för kultur- och fritidsnämndens bidrag.
Överläggning
Josefin Eurenius (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning,
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2022-04-13 § 38
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00380-3 - Kultur- och
fritidsnämndens bidrag till Sundsvalls kommuns nollvision mot
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
•
•

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-28 § 170
Ordförandeförslag.pdf
Bilaga Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot
kvinnor.pdf

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 46 Granskning - ärendehanteringsprocessen
(KFN-2021-00780-6)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens svar, i tjänsteskrivelse daterad
2022-03-14, till revisionen gällande granskning av
ärendehanteringsprocessen.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den
politiska ärendehanteringsprocessen. Syftet med granskningen är att
bedöma om den politiska ärendeprocessen är ändamålsenlig.
Revisonen önskar att kommunstyrelsen och samtliga nämnder lämnar
synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten, svaret
ska också redogöra för 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 –
2022-04-13 § 39
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00780-6 - Granskning ärendehanteringsprocessen
• Bilaga Granskning ärendeprocessen.pdf
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 47 Ekonomisk månadsrapport mars 2022 till KS
(KFN-2021-00379-10)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna rapporten.

Ärendet
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar
varje månad med undantag för juni.
Förvaltningens målsättning är att uppfylla kommunens finansiella
mål.
Ett av dessa är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt.
Helårsprognosen efter första kvartalet är oförändrad, ett nollresultat.
I nästa uppföljning, delårsrapport 1, kommer verksamhetsansvariga
att ha lämnat en mer genomarbetad prognos för verksamhetens och
ekonomins måluppfyllelse under 2022.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00379-10 - Ekonomisk
månadsrapport mars 2022 till KS
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport mars 2022
• Gunnar Kallin föredrar ärendet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 48 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2022-04-27
(KFN-2022-00034-7)

Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-04-20
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-2022-00034-7 - Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2022-04-27
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
2022-04-27
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 49 Ordförandeförslag angående
fältverksamheten
(KFN-2022-00254-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

förvaltningen får återkomma till nämnden i juni 2022
med en redovisning över hur man avser att arbeta för att
stärka samverkan med Individ- och
arbetsmarknadsnämnden.

att

förvaltningen till nämnden i juni 2022 lämnar en
skriftlig redogörelse över fältverksamhetens uppdrag,
mål och arbetssätt samt kortfattat kommenterar kritiken
från IAF.

Ärendet
Ordförande Niklas Evaldsson (V) har på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-04-27 väckt ett ärende angående
fältverksamheten.
Överläggning
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till
ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
• Ordförande Niklas Evaldsson (V) har inför nämndens
sammanträde skickat ut sitt ordförandeförslag till nämndens
ledamöter.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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§ 50 Övriga frågor
Per Lindstrand (M) frågar hur det går med färdigställandet av
lekparken på Norra berget?
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen i
dagsläget undersöker de saneringsmöjligheter som finns och hur de
påverkar lekplatsen. Nämnden kommer få en återrapport på arbetet
på nämndssammanträdet i maj.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2022-04-20

1 (4)

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27
Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef
-

Attestreglemente att gälla fr.o.m. april 2022 för kultur- oh
fritidsnämnden. (KFN-2022-00122)

3. Upphandling
-

Inga beslut att anmäla.

4. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-03-22 – 2022-12-31.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.
Ändring av anställning. Servicetekniker, friluftsenheten. Ändring –
förlängning av anställning.

5. Ungdomsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Projektanställd, 100 %,
Ungdomsavdelningen. Tidsbegränsad anställning 2022-03-14 – 202204-08.
Ändring av anställning. Fritidsledare, Opalen. Ändring – arbetsplats,
lönetillägg.

2022-04-20
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6. Sundsvalls museum
-

Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, 100 %, Sundsvalls
museum. Tidsbegränsad anställning 2022-04-01 – 2022-04-30.
Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, 100 %, friluftsmuseerna.
Tidsbegränsad anställning 2022-04-01 – 2022-09-04.
Anställnings- och lönebeslut. Evenemangskoordinator, 100 %,
Scenservice. Tidsbegränsad anställning 2022-03-21 – 2022-12-31.

-

7. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Ändring av anställning. IT-bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek.
Ändring – lönetillägg.

8. Kultur- och fritidskontoret
-

Inga beslut att anmäla.

9. Föreningsbyrån12
-

-

Konståkningsklubben Iskristallen beviljas ett utvecklingsbidrag om
16 000 kronor. (KFN-2022-00118)
Lars Ahlin-sällskapet beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 000
kronor. (KFN-2022-00173)
FOBO Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 3 500 kronor.
(KFN-2022-00155)

Njurunda hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om
18 000 kronor. (KFN-2022-00184)
Medborgarskolan Region Mitts ansökan om arrangemangsbidrag
avslås. (KFN-2022-00158)
Eritreanska föreningens ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
(KFN-2022-00159)

10. Lotteritillstånd
-

Medelpads Dövas Förening beviljas ett tillstånd för
lotteriverksamhet enl. kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2021-00522)
Medelpads Fornminnesförening beviljas ett tillstånd för
lotteriverksamhet enl. kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2021-00739)
Kovlands Idrottsförening beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet
enl. kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2022-00132)

För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till
två basbelopp tas beslut av enhetschef.
2 Öppet föreningsstöd söks i förväg per termin och uppgår till 150 kronor per timme.
Stödet betalas ut efter att den aktuella perioden redovisats till Föreningsbyrån, vilket
innebär att det beslutade beloppet som redovisas här är ett maxbelopp.
1

2022-04-20

-
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Selånger SK Fotboll beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl.
kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2022-00229)

11. Svar på internremisser
-

-

-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-16, bygglov,
nybyggnad av enbostadshus samt anmälan av eldstad/rökkanal,
Rökland 1:105. (KFN-2022-00123)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-22, bygglov,
nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av
eldstad/rökkanal, Berga 4:74. (KFN-2022-00127)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-25, samråd
gällande detaljplan för del av Venus 2, ändring av användning från
handel och småindustri till bostad, Stenstan, Sundsvalls kommun.
(KFN-2022-00135)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-23, bygglov,
byte av takmaterial på byggnader inom Norra bergets
friluftsmuseum (Dansbanan), Norrmalm 1:1. (KFN-2022-00143)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-29, bygglov,
nybyggnad av byggnad för träning av hästar (skrittmaskin) inom
etablerad hästverksamhet, Häljum 17:4. (KFN-2022-00145)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-29, bygglov,
tillbyggnad av altan med tak, Tuna-Ängom 1:10. (KFN-2022-00146)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-29, bygglov,
nybyggnad av garage, Karläng 3:14. (KFN-2022-00147)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-31, tidig
dialog inför beslut om planbesked gällande nytt industri- och
verksamhetsområde, del av Birsta 2:1, Skön, Sundsvalls kommun
(KFN-2022-00156)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-04, bygglov,
tillbyggnad av carport, Ramen 10. (KFN-2022-00164)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-04, bygglov,
tillbyggnad av enbostadshus, Alnö-Vi 1:68. (KFN-2022-00165)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-19, samråd
gällande detaljplan för Sköle 1:68 m fl, Matfors, Sundsvalls
kommun. (KFN-2022-00196)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-19, bygglov,
nybyggnad av råvarustation, kontor samt lagerhall, Märrgård 1:19.
(KFN-2022-00220)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-19, bygglov,
nybyggnad av gårdshus med två lägenheter, Apeln 10. (KFN-202200221)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-19, bygglov,
nybyggnad av transformatorstation, Värsta 4:1. (KFN-2022-00222)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-06, tidig
dialog detaljplan för villatomter i Bergafjärden, del av Berga 4:74,
Njurunda, Sundsvalls kommun. (KFN-2022-00171)

2022-04-20
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Protokoll utskott
12. Arbetsutskottet
-

Protokoll, 2022-04-13.

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott
-

Inget protokoll att anmäla.

Övriga anmälningsärenden
14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 40 ”Rapport och
utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2021,
nämnderna”.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 73 ”Uppföljning 2021
av Landsbygdsprogram 2021”.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 72 ”Uppföljning
Miljöstrategiskt program 2021”.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 53 ” Överföring av
nämndernas resultat och investeringsanslag 2021 samt anslag för
förbrukning av överskott 2022”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-15 § 5
”Förändring av löneutbetalningsdag”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-15 § 4
”Uppföljning av arbetsgivarpolitisk strategi 2021, område en (1)
arbetsgivare”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-15 § 3
”Utredning chefers förutsättningar i Sundsvalls kommun”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-15 § 8
”Återrapportering av nämndernas åtgärder utifrån årlig uppföljning
av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021”.

15. Övrigt
-

Regler för mobila enheter. (KS-2022-00391)
Riktlinjer för efterlevnad. (KS-2022-00337)
Beslut individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-29
”Verksamhetsområdet Barn, unga och familjs samverkan och
samarbete med fältverksamheten inom kultur- och
fritidsförvaltningen.

