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Tid Kl. 14:00-15:40  
Plats Programsalen, kulturmagasinet  

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

 
Ersättare Åsa Selander (S) §§ 87-88 
 Elisabeth Gisslin Burman (M)  
   

 
Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Maria Lundin Stenström samordnande aktivitetshandledare 

äldreboende, VOF, §§ 87-93 
 Malin Håkansson projektledare, §§ 87-93 
 Anna Årblom Granbo utredare, §§ 88-93 
 Evelina Wesslén handläggare, §§ 88-93 
 Elin Berglund lokalstrateg, § 93 
 Tommy Lerstrand avdelningschef, § 93 
 Gunnar Kallin ekonom,§§ 94-96 
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Protokollet omfattar §§ 87-96 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Lars AG Carlsson 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Lars AG Carlsson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Robin Håkansson. 
 
_ _ _ _  
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§ 87 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övriga frågor 

anmälda av Per Lindstrand (M) och Elisabeth Gisslin Burman 
(M). 

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

• Informerar att pandemin fortfarande påverkar förvaltningen i 
form av högre sjukskrivningstal.  

 
• Informerar att kommunens ekonomikontor håller noggrann 

koll på inflationens utveckling. 
 

• Meddelar att lönerörelsen är igång. 
 

• Informerar att förvaltningens chefer, stab och HR-funktion 
haft en ledareftermiddag där bland annat arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen påbörjades. 
 

• Informerar att kommunen fortsätter beredskapsarbetet  
inför eventuell etablering av stor arbetsgivare, bland annat hur 
kommunen ska klara flera invånare i samband med detta. 

 
 
Projektledare Malin Håkansson: 
 

• Ger en lägesuppdatering om förvaltningens arbete i Bredsand. 
 
 
 
Samordnande aktivitetshandledare för äldreboenden Maria 
Lundin Stenström: 
 

• Informerar om volontärverksamheten inom äldreboenden i 
kommunen som pensionärsföreningar kan delta i genom att 
teckna IOP-avtal.  

 
_ _ _ _ 
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§ 89 Handlingsplan årlig uppföljning SAM 
(KFN-2022-00507-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
 
att  inom nämndens verksamheter genomföra föreslagna 

åtgärder som beskrivs i den årliga uppföljningen. 
 

Ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den uppföljning som redovisas här 
är på förvaltningsnivå. 
 

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 –  

2022-10-12 § 76 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00507-1 - Handlingsplan årlig 

uppföljning SAM 
• Bilaga Handlingsplan åtgärder uppföljning SAM 2022 KoF 
_ _ _ _ 
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§ 90 Granskning - jämställdhetsintegrerat 
arbetsmiljöarbete 
(KFN-2022-00185-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens svar på granskning av 

jämställdhetsintegrerat arbetsmiljöarbete 
 
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat 
kommunens arbete med ett jämställdhetsintegrerat arbetsmiljöarbete.  
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder 
lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten 
senast den 24 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att 
inkomma med svar efter nämndens sammanträde i oktober.  
 

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 –  

2022-10-12 § 75 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00185-3 - Granskning - 

jämställdhetsintegrerat arbetsmiljöarbete 
• Bilaga Granskning av jämställdhetsintegrering av 

arbetsmiljöarbetet.pdf 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-26 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 91 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 
för 2023 
(KFN-2022-00006-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela 420 900 kronor i verksamhetsbidrag för 2023 

till 27 pensionärsföreningar enligt bilagt förslag, samt 
 

att avslå en förenings ansökan om verksamhetsbidrag till 
pensionärsföreningar. 

 

Ärendet 
Föreningar som skapar aktiviteter för äldre har möjlighet att ansöka 
om föreningsbidrag för pensionärsverksamhet. Till denna 
ansökningsomgång har 28 föreningar ansökt om bidrag för 
verksamhetsåret 2023. Förvaltningen föreslår att 420 900 kronor 
fördelas till 27 föreningar och att en förening förslås få avslag då 
ansökan saknar grundläggande dokument trots påminnelser.   
 

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 –  

2022-10-12 § 72 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00006-1 - Verksamhetsbidrag till 

pensionärsföreningar för 2023 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 

2023 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



KFN-2022-00006 Fördelning verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 2023

KFN- Förening
Beviljat förra 

ansökan

Antal 

medlemmar

Bidrag medl. 

(30kr/medl)

Bidrag hyra 

(40%)
Bidrag avtal

Förslag bidrag 

för 2023

2022-

00377
Aktiva Seniorer i Sundsvall Avslag 140 4 200 kr 800 kr 5 000 kr

2022-

00362
Bergsåkers pensionärers Biljardklubb 7 300 kr 23 690 kr 9 000 kr 9 700 kr

2022-

00357
Bridgeföreningen Centrum 8 000 kr 28 840 kr 7 322 kr Avslag

2022-

00355
Bridgeklubben Freja 16 300 kr 86 2 580 kr 8 800 kr 11 400 kr

2022-

00374
Frejakören 6 100 kr 44 1 320 kr 1 200 kr 2 500 kr

2022-

00394

Föreningen Finlandssvenskar i 

Medelpad
1 900 kr 28 840 kr 680 kr 1 500 kr

2022-

00391
Matfors Bridge Ej sökt 27 810 kr 120 kr 900 kr

2022-

00407
Njurunda Bouleklubb Ej sökt 33 990 kr 14 400 kr 15 400 kr

2022-

00382

Pensionärernas Bowlingklubb 

Sundsvall
Ej sökt 30 900 kr 0 kr 900 kr

2022-

00366
PRO Alnö 21 500 kr 559 16 770 kr 5 894 kr 22 700 kr

2022-

00405
PRO Attmar 8 600 kr 239 7 170 kr 3 920 kr 11 100 kr

2022-

00393
PRO City 49 500 kr 890 26 700 kr 16 880 kr 43 600 kr

2022-

00370
PRO Holm 6 100 kr 140 4 200 kr 0 kr 4 200 kr

2022-

00375
PRO Indal 2 800 kr 70 2 100 kr 420 kr 3 000 kr 5 500 kr

2022-

00388
PRO Liden 2 600 kr 105 3 150 kr 0 kr 3 200 kr



KFN-2022-00006 Fördelning verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar 2023

KFN- Förening
Beviljat förra 

ansökan

Antal 

medlemmar

Bidrag medl. 

(30kr/medl)

Bidrag hyra 

(40%)
Bidrag avtal

Förslag bidrag 

för 2023

2022-

00392
PRO Matfors 15 500 kr 305 9 150 kr 6 346 kr 15 500 kr

2022-

00354
PRO Njurunda 31 700 kr 797 23 910 kr 9 102 kr 33 000 kr

2022-

00379
PRO Selånger 16 600 kr 371 11 130 kr 2 800 kr 13 900 kr

2022-

00385
PRO Skön Norra Ej sökt 224 6 720 kr 6 752 kr 13 500 kr

2022-

00350
PRO Sköns Södra 40 404 kr 692 20 760 kr 17 463 kr 38 200 kr

2022-

00369
PRO Stöde 5 200 kr 180 5 400 kr 200 kr 5 600 kr

2022-

00390

RPG i Sundsvall (Riksförbundet 

PensionärsGemenskap)
4 200 kr 125 3 750 kr 0 kr 3 800 kr

2022-

00371
Senioruniversitet i Sundsvall 50 200 kr 1 103 33 090 kr 22 069 kr 55 200 kr

2022-

00384
SKPF avd 215 16 700 kr 251 7 530 kr 3 000 kr 10 500 kr

2022-

00381
SPF Seniorerna Freja 54 100 kr 1 700 51 000 kr 6 200 kr 3 000 kr 60 200 kr

2022-

00401
SPF Seniorerna Nivrén Njurunda 27 700 kr 734 22 020 kr 3 800 kr 25 800 kr

2022-

00389
Teleseniorernas förening Sundsvall Avslag 152 4 560 kr 0 kr 4 600 kr

2022-

00387

Vision Pensionärssektion 36 i 

Medelpad
Ej sökt 118 3 540 kr 0 kr 3 500 kr

Summa 9 194 275 820 kr 147 169 kr 6 000 kr 420 900 kr
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§ 92 Verksamhetsbidrag till patient- och 
funktionshindersföreningar för 2023 
(KFN-2022-00007-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela verksamhetsbidrag till patient- och 

funktionshindersföreningar för verksamhetsåret 2023 
med 480 500 kronor till 17 föreningar enligt bilagt 
förslag, samt 
 

att avslå en förenings ansökans om verksamhetsbidrag till 
patient- och funktionshindersföreningar.  

 

Ärendet 
Det har kommit in 18 ansökningar om verksamhetsbidrag från 
patient- och funktionshindersföreningar för verksamhetsåret 2023. 
Totalt ansökt belopp är 674 500 kronor. Förvaltningen föreslår att 
480 500 kronor fördelas till 17 föreningar enligt bilagt förslag. 
Förvaltningen föreslår att en förening får avslag på sin ansökan på 
grund av att nödvändiga handlingar inte inkommit trots påminnelser.  

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 –  

2022-10-12 § 73 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00007-1 - Verksamhetsbidrag till 

patient- och funktionshindersföreningar för 2023 
• Bilaga Fördelning verksamhetsbidrag patient- och 

funktionshindersförening 2023 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



Fördelning verksamhetsbidrag till patient- och funktionshindersföreningar 2023 KFN-2022-00007 1

Ärende-

nr.
Förening Sökt 

förra året

Beviljat 

förra året

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2023

Beskrivning av föreningen

KFN-

2022-

00365

Bröstcancer-

föreningen Olivia 

Medelpad

31 000 kr 8 000 kr Ja 8 000 kr 8 000 kr

Föreningen arbetar aktivt med att stödja och skapa bra förutsättningar för de 

kvinnor som insjuknar i bröstcancer samt deras anhöriga och vänner. Föreningen 

ordnar aktiviteter för sina medlemmar och anordnar även exempelvis 

föreläsningar som allmänheten bjuds in till. 

Föreningen har 288 medlemmar, varav 274 kvinnor och 14 män.

KFN-

2022-

00349

DHR Sundsvall-

Timrå
25 000 kr 25 000 kr Ja 25 000 kr 25 000 kr

DHR arbetar för att att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt 

jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Föreningen erbjuder sina medlemmar 

aktiviteter där alla kan delta på lika villkor och får en meningsfull fritid. DHR står 

för delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet. 

Föreningen har 42 medlemmar, varav 27 kvinnor och 15 män.

KFN-

2022-

00378

FUB Sundsvall- 

Timrå
10 500 kr 10 500 kr Ja 10 500 kr 10 500 kr

FUB arbetar för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning för att de ska 

kunna leva ett gott liv. Föreningen är aktiv i arbetet för kunskapsspridning och 

verkar för att stärka målgruppens rättigheter. Inom föreningen finns även 

sektionerna Lördagsklubben och Inre Ringen som skapar aktiviteter för 

medlemmarna. 

Föreningen har 176 medlemmar, varav 100 kvinnor och 76 män.

KFN-

2022-

00402

Föreningen 

HjärtLung 

Sundsvall

21 000 kr 21 000 kr Ja 22 000 kr 19 000 kr

Föreningen HjärtLung är en aktiv förening som deltar på många externa 

aktiviteter, håller utbildningar samt har ett brett utbud av aktiviteter inom fysisk 

aktivitet och andra områden i ett hälsofrämjande syfte.

Föreningen har 426 medlemmar, varav 279 kvinnor och 147 män.



Fördelning verksamhetsbidrag till patient- och funktionshindersföreningar 2023 KFN-2022-00007 2

Ärende-

nr.
Förening Sökt 

förra året

Beviljat 

förra året

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2023

Beskrivning av föreningen

KFN-

2022-

00396

Glaukom-

föreningen 

Västernorrland

15 000 kr 12 000 kr Nej 15 000 kr 12 000 kr

Föreningen har som syfte att sprida information om glaukom (grön starr), 

behandlingsmetoder och mediciner samt tillvarata medlemmarnas intressen. De 

anordnar informationsmöten för allmänheten och medlemmar, har löpande 

kontakt med sjukvården och bevakar körkortsfrågor relaterade till synnedsättning. 

Föreningen har 93 medlemmar, varav 54 kvinnor och 39 män. 

KFN-

2022-

00400

Hörselskadades 

Förening 

Sundsvall/Timrå

sökte ej Ja 20 000 kr 13 000 kr

Föreningen verkar för en ökad kontakt mellan hörselskadade i Sundsvalls kommun 

och Timrå kommun. Föreningen erbjuder aktiviteter och träffar för sina 

medlemmar och samverkar med andra föreningar. 

Föreningen har 152 medlemmar, varav 87 kvinnor, 58 män och 7 barn. 

KFN-

2022-

00406

KFUM Kometerna 75 000 kr 60 000 kr Nej 95 000 kr 60 000 kr

Föreningen arbetar för en aktiv och hälsosam fritid för utvecklingsbara barn, 

ungdomar och vuxna. Föreningen erbjuder medlemmarna ett brett utbud av 

aktiviteter och kämpar för att dessa barn ska få samma möjligheter som andra 

barn. Föreningen deltar i olika arrangemang, ex. Strandens dag  och nattvandringar 

och genomför även egna arrangemang såsom det årliga Kometenruset .

Föreningen har 170 medlemmar, varav 55 kvinnor, 58 män och 57 barn.

KFN-

2022-

00403

Medelpads 

Diabetesförening
sökte ej Ja 45 000 kr 45 000 kr

Föreningen arrangerar föreläsningar med diabetssköterska, läkare och annan 

kunnig person inom diabetes, diabetesskola, uppmärksammar 

världsdiabetesdagen med föreläsningar och mässa, samt erbjuder 

medlemsaktivieteter för att skapa ett mervärde för medlemmarna. 

Föreningen har 376 medlemmar, varav 188 kvinnor, 145 män och 43 barn. 



Fördelning verksamhetsbidrag till patient- och funktionshindersföreningar 2023 KFN-2022-00007 3

Ärende-

nr.
Förening Sökt 

förra året

Beviljat 

förra året

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2023

Beskrivning av föreningen

KFN-

2022-

00373

Medelpads Dövas 

Förening
95 000 kr 65 000 kr Ja 95 000 kr 60 000 kr

Föreningen arbetar för att ge medlemmar en bra service med 

samhällsinformation, medlemsvård och bevakning av dövas behov, rättigheter och 

skyldigheter genom att följa upp intressepolitiskt arbete i samhället. Föreningen 

har en egen pensionärssektion och driver Slädavikens Campingplats. 

Föreningen har 104 medlemmar, varav 55 kvinnor, 48 män och 1 ickebinär.

KFN-

2022-

00380

Neuroförbundet 

Medelpad
sökte ej Nej 15 000 kr Avslag

Neuroförbundet Medelpad är en intresseförening som har till syfte och 

målsättning att tillvarata de neurologiskt sjukas intressen, samt stöd för anhöriga. 

Medlemmarna får träffa andra med liknande erfarenheter, bryta isolering genom 

att delta vid medlemsaktiviteter, informationsträffar med mera.

Föreningen har 105 medlemmar, varav 69 kvinnor och 36 män.

KFN-

2022-

00364

Parkinson 

Medelpad
20 000 kr 20 000 kr Nej 25 000 kr 20 000 kr

Föreningens huvudsakliga syfte är att förbättra förhållandena för personer med 

parkinson och atypisk parkinsonism och deras anhöriga. Verksamheten inriktas 

mot att socialt och fysiskt aktivera medlemmarna genom att anordna 

medlemsmöten, anhörigträffar, röstvård, dans, boxning, utflykter, studiebesök 

samt samtalsgrupper.

Föreningen har 229 medlemmar, varav 135 kvinnor och  94 män.



Fördelning verksamhetsbidrag till patient- och funktionshindersföreningar 2023 KFN-2022-00007 4

Ärende-

nr.
Förening Sökt 

förra året

Beviljat 

förra året

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2023

Beskrivning av föreningen

KFN-

2022-

00340

Reumatiker-

föreningen 

Sundsvall

50 000 kr 45 000 kr Ja 50 000 kr 45 000 kr

Föreningen verkar för att sprida information om reumatologiska sjukdomar samt 

förbättra livsvillkoren för de som drabbas av reumatologisk sjukdom. Föreningen 

anordnar föreläsningar, kurser och studiecirklar som gynnar medlemmarna och 

påverkar företag att utforma produkter så att de är lätta att hantera för personer 

med funktionshinder. 

Föreningen har 385 medlemmar, varav 333 kvinnor och 52 män.

KFN-

2022-

00395 

Solens IF 125 000 kr 56 000 kr Nej 125 000 kr 56 000 kr

Solens IF är en förening för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättningar. Föreningen erbjuder idrott inom simning, bowling, 

innebandy, fotboll, smidighets,-konditions- och styrketräning med mera. 

Föreningen har 156 medlemmar, varav 41 kvinnor, 71 män och 19 barn.

KFN-

2022-

00386

Sundsvall 

Medelpads 

Strokeförening

sökte ej Nej 10 000 kr 10 000 kr

Föreningen vill främja tillgängliheten till sociala aktiviteter för personer som 

drappats av stroke och erbjuder därför träffar med mat, underhållning och 

samvaro. Föreningen vill öka kunskapen för personer som drabbats av stroke och 

se möjligheter att ta del av samhällets utbud.

Föreningen har 91 medlemmar, varav 43 kvinnor och 48 män.

KFN-

2022-

00399

Sundsvalls 

Demensförening
sökte ej Ja 28 000 kr 16 000 kr

Föreningen verkar för personer med demenssjukdom samt stödjer deras anhöriga. 

De är med som ett stöd i möten med vården, sprider information och kunskap till 

allmänheten, påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare. De erbjuder 

aktiviteter, caféträffar, anhörigstöd och föreläsningar.

Föreningen har 144 medlemmar, varav 102 kvinnor och 42 män.



Fördelning verksamhetsbidrag till patient- och funktionshindersföreningar 2023 KFN-2022-00007 5

Ärende-

nr.
Förening Sökt 

förra året

Beviljat 

förra året

Lokal i 

Skeppet

Sökt 

belopp

FÖRSLAG 

2023

Beskrivning av föreningen

KFN-

2022-

00367

Synskadades 

Riksförbund 

Sundsvall (SRF)

58 000 kr 58 000 kr Ja 58 000 kr 58 000 kr

Synskadades Riksförbund Sundsvall arbetar för att förenkla vardagen för personer 

med synnedsättning. Föreningen arbetar intressepolitiskt för att ge medlemmarna 

bättre förutsättningar att delta i samhällsdebatten.  

Föreningen har 102 medlemmar, varav 63 kvinnor och 39 män.

KFN-

2022-

00383

Träpatronerna 

Prostatacancer-

förening

25 000 kr 20 000 kr Nej 25 000 kr 20 000 kr

Föreningens verksamhet stödjer män med prostatacancer och deras anhöriga för 

att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån patientperspektivet informera om 

sjukdomen. 

Föreningen har 406 medlemmar, varav 22 kvinnor och 384 män.

KFN-

2022-

00404

Tandhälso-

förbundet 

Sundsvall

sökte ej Nej 3 000 kr 3 000 kr

Föreningen bedriver kunskapshöjande verksamhet med bland annat föredrag och 

seminarium om tandvård.

Föreningen har 31 medemmar, varav 19 kvinnor och 12 män.

Summa 674 500 kr 480 500 kr
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§ 93 Remiss - Motion (L) om Färsta 
Ridanläggning 
(KFN-2022-00449-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
 

Ärendet 
I november 2021 inkom Liberalerna med en motion där de föreslår 
kommunfullmäktige besluta att kommunen skyndsamt startar 
renoveringen av Färsta ridanläggning i enlighet med den utredning 
som har tagits fram. Motionen inkom till kultur- och fritidsnämnden 
6 september 2022, via Drakfastigheter.  
 
I motionen hänvisar Liberalerna till den utredning om Färsta 
ridcenter som kultur- och fritidsförvaltningen gjorde 2018/2019 och 
som kultur- och fritidsnämnden godkände i december 2019. 
Utredningen tar ett helhetsgrepp om Färsta ridcenter och föreslår 
genomgripande åtgärder som förutsätter en större investering. 
Utredningen ger dock en översiktlig bild av de åtgärder som behövs 
och som framgår av förvaltningens redovisning av den krävs en mer 
detaljerad studie av förslagen i utredningen. Med anledning av det 
har förvaltningen svårt att se att kommunen kan renovera Färsta 
ridcenter i enlighet med utredningen. Förvaltningens bedömning är 
därför att motionen ska avslås. 
 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Patrik Åhlund (SD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) och Patrik Åhlunds (SD) 
förslag. 

Reservation 
Per Lindstrand (M), Lars AG Carlsson (M) och Robin Håkansson 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma 
yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-10-12 § 74 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00449-3 - Remiss - Motion (L) om 

Färsta Ridanläggning 
• Bilaga ~ KS-2021-01061-1 Motion (L) om Färsta ridanläggning 

1197309_1_1.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 94 Ekonomisk månadsrapport september 2022 
till KS 
(KFN-2021-00379-20) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten. 
 

Ärendet 
Resultatutfallet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- 
och resursplanen 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 mål är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt. 
 

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-2021-00379-20 - Ekonomisk 

månadsrapport september 2022 till KS 
• Bilaga Manadsrapport (Kultur och fritid) September 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 95 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-10-26 
(KFN-2022-00034-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-10-19 
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-2022-00034-15 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-10-26 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-10-26 
_ _ _ _ 
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§ 96 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) har fått frågor angående lämpligheten kring 
småviltsjakt som lovaktivitet på fritidsgård och frågar därför om det 
har diskuterats? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att det handlar om ett 
jakt- och fiskeläger som anordnats under flera år med erfarna ledare. 
Ungdomarna får vara med och se hur jakt fungerar.  
 
 
Elisabeth Gisslin Burman (M) lämnar önskemål att nämnden ska få 
göra studiebesök på den dagliga verksamheten på travbanan i 
Bergsåker. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) tar med sig önskemålet och 
uppmuntrar samtidigt övriga till att komma med inspel om de vill 
göra studiebesök någonstans.  
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-10-26 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, 100 %, Friluftsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-10-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Administrativ assistent, 100 %, 

Fritidsbanken. Tidsbegränsad anställning 2022-09-08 – 2022-10-07. 

5. Ungdomsavdelningen 
- Inga beslut att anmäla. 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Museitekniker, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-11-01. 
- Ändring av anställning. Kulturassistent, Sundsvalls museum. Ändring 

– förlängning av anställning. 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 75 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-09-19 – 2023-01-15. 
- Ändring av anställning. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – arbetsplats (kontering). 
- Ändring av anställning. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – arbetsplats (kontering). 
- Ändring av anställning. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – arbetsplats (kontering). 
- Ändring av anställning. Busschaufför/biblioteksassistent, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Ändring – arbetsplats (kontering). 
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- Ändring av anställning. Musikhandledare, Sundsvalls stadsbibliotek. 
Ändring – arbetsplats (kontering). 

8. Staben 
- Inga beslut att anmäla.  

9. Föreningsbyrån12 
- Medelpads Folkmusikförbund beviljas ett arrangemangsbidrag om 

20 000 kronor. (KFN-2022-00417) 
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 3 

650 kronor. (KFN-2022-00333) 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

35 000 kronor. (KFN-2022-00465) 
- Sund Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 100 000 kronor. (KFN-2022-00482) 
- Nivren Folkdansgille beviljas ett arrangemangsbidrag om 10 000 

kronor. (KFN-2022-00580) 
- RFSL Västernorrland beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 000 

kronor. (KFN-2022-00583) 
- Njurunda Simsällskap beviljas ett arrangemangsbidrag om 45 000 

kronor. (KFN-2022-00301) 
- Svenska Folkdansringen Medelpads ansökan om 

arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2022-00557) 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-09-23, 

granskning gällande upphävande av delar av detaljplaner för ny 
spårsträckning för dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall C . (KFN-2022-
00444) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-09-23, 
granskning gällande detaljplan för Credit 7 & 8 Sundsvalls 
kommun. (KFN-2022-00445) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-09-28, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande nytt bostadsområde, del 
av Sidsjö 2:1, Södermalm. (KFN-2022-00522) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-10-07, 
granskning gällande detaljplan för bostäder väster om 

 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
2 Öppet föreningsstöd söks i förväg per termin och uppgår till 150 kronor per timme. 
Stödet betalas ut efter att den aktuella perioden redovisats till Föreningsbyrån, vilket 
innebär att det beslutade beloppet som redovisas här är ett maxbelopp. 
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Kungsbackavägen, del av Granlo 3:187 och Äkrom 5:3, 
Granloholm, Sundvalls kommun. (KFN-2022-00584) 

- Svar på remiss från miljökontoret, 2022-10-12, ansökan om fortsatt 
och utökat tillstånd bergtäkt, Dingersjö 15:1. (KFN-2022-00597) 

 
 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-10-12. 

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2022-09-12. 

 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26 § 162 ”Revidering av det 
gemensamma reglementet för styrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun”. 

15. Övrigt 
- Svar på remiss - Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023-

2026. (KFN-2022-00342) 
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