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Justering 
 
Utöver ordförande ska Svetlana Afanasyeva justera dagens protokoll. 
Ersättare är Per Lindstrand. 
 
_ _ _ _  
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§ 99  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Karolina Sundberg (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 100  Information 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) informerar om: 

• Kulturting som ägt rum 10-11 oktober. 
• Invigning av aktivitetsplatsen i Bredsand. 
• Det senaste löpande dialogsamtalet med kommunledningen. 
• 19 november anordnar Rädda Barnen en heldagskonferens 

med tema barns uppväxt- och livsvillkor, med särskilt fokus 
på barn i socioekonomisk utsatthet. 

• Qvinnouniversitetet och Sundsvalls Gille har samlat ihop 
medel för att upprätta en staty av Frida Stéenhoff. 
Konstutskottet kommer se över möjligheten att söka 
fondmedel för att lösa kommunens del av finansieringen. 

 
Friluftsstrateg Anders Erlandsson informerar om: 

• Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 101  Områdesplan Bredsand 
 (KFN-2019-00260-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag Områdesplan Bredsand 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har i mål och resursplan 2019-2020 med plan 
för 2021-2022 beslutat att hela kommunorganisationen ska bidra 
aktivt ska till att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan 
Sundsvallsborna. Kommunstyrelsen har ansvar att verkställa beslutet 
och har tagit fram en plan för hur uppdraget ska genomföras. Planen 
genomförs på bostadsområdesnivå genom områdesplaner, i planen 
identifieras sex bostadsområden med särskilda utmaningar.  
 
Områdesplanerna tas fram av den nämnd eller bolag som av 
kommunstyrelsen utsetts som ansvarig för ett bostadsområde. Kultur- 
och fritidsnämnden är ansvarig nämnd för området Bredsand och har 
gett uppdraget till kultur- och fritidsförvaltningen att hantera arbetet.  
 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag och önskar, för majoritetens räkning, lämna 
en protokollsanteckning.  
 
Lars AG Carlsson (M) önskar, för moderaternas räkning, lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Robin Håkansson (KD) ställer sig bakom moderaternas 
protokollsanteckning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordförande godkänner majoritetens och moderaternas 
protokollsanteckningar. 
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Protokollsanteckningar 
João Pinheiro (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
Kultur och fritidsnämnden vill påminna inför det fortsatta arbetet i 
Bredsand att den fysiska miljön med fokus på konstyttringar och 
konstnärvaro har stor betydelse för ett områdes utveckling och 
påverkar de boendes välbefinnande och stolthet  
 
Lars AG Carlsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:  
Vi förutsätter att åtgärderna och deras effekter för Bredsand och 
andra kommundelar utvärderas och ställs i relation till nedlagda 
kostnader. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 77 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00260-2 - Områdesplan Bredsand 
• Bilaga Områdesplan Bredsand 
• Bilaga KS protokoll 2019-04-15 § 104 
• Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-03-06 
• Bilaga Plan för ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala 

skillnader mellan Sundsvallsborna 

 

Uppföljning av beslut 
Planen och dess genomförande följs upp löpande. 
_ _ _ _ 
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§ 102  Redovisning av uppdrag - Elljusspåret i 
Skönsberg och Korsta 
 (KFN-2018-00422-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens redovisning av nämndens uppdrag 
 
att överta ägandet av elljusspåret från Heffnersklubbans BK om 

det kan göras utan kostnad 
 
att  föreslå Kommunstyrelsen att avsätta upp till 2,5 mnkr 2020 

från investeringsbudgeten för friluftsliv för att upprusta 
elljusspåret i Skönsberg och Korsta 

 
att  uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till 

föreningsdrift av spåret 
 
 

Ärendet 
Heffnersklubbans BK har i en skrivelse till kommunen önskat att 
kommunen tar tillbaka det skidspår som föreningen övertog 2006 i 
samband med att kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 
nedskärningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av 
nämnden undersökt möjlighet att återta spåret med utgångspunkt från 
nyttjandet/behov samt finansiering av drift och investeringar på 
anläggningen. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att återta 
spåret för att säkra dess funktion i området. Kostnaden för drift 
föreslås täckas inom ram och reinvesteringar i spåret inom 
kommunens investeringsbudget. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 76 
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• Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00422-9 - Redovisning av uppdrag 
- Elljusspåret i Skönsberg och Korsta 

• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Driftsavtal, arennde och övertagande Skönsbergsspåret 
• Bilaga Elljusspa°ret i Korsta ver 1.0 

 

Uppföljning av beslut 
Ärendet återrapporteras till nämnden under hösten 2020.  
_ _ _ _ 
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§ 103  Återbetalning av bidrag, Let's get out - 
Friluftsfrämjandet Region Mitt 
 (KFN-2017-00343-16) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  under förutsättning att föreningen genomför projektet enligt 

sin reviderade projektplan med de medel som redan betalats 
ut, inte begära bidraget åter 

 
att återstående 80 000 kr av utvecklingsbidraget inte kommer 

betalas ut 
 
att  föreningen utöver ordinarie delredovisning och 

slutredovisning, ska lämna in två skriftliga rapporteringar till 
nämnden för att säkerställa att projektet fortlöper enligt plan 

 
att  projektet ska vara genomfört senast 2020-10-23 
 

Ärendet 
Friluftsfrämjandet Region Mitt beviljades 400 000 kr i 
utvecklingsbidrag till projektet Let’s get out i december 2017. 
Föreningen påbörjade projektet men har inte slutfört det. Ärendet 
gäller föreningens återbetalningsskyldig-het för bidraget. 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning: 
 
Att under förutsättning att föreningen genomför projektet enligt sin 
reviderade projektplan med de medel som redan betalats ut, inte 
begära bidraget åter 
 
Att återstående 80 000 kr av utvecklingsbidraget inte kommer betalas 
ut 
 
Att föreningen utöver ordinarie delredovisning och slutredovisning, 
ska lämna in två skriftliga rapporteringar till nämnden för att 
säkerställa att projektet fortlöper enligt plan 
 
Att projektet ska vara genomfört senast 2020-10-23 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jeanette Hedlunds förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 78 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2017-00343-16 - Återbetalning av bidrag, 

Let's get out - Friluftsfrämjandet Region Mitt 
• Bilaga Utbildningsplan Let's get out 
• Bilaga Aktivitetsplan 2019-2020 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag till projekt Lets get out - 

Friluftsfrämjandet Region Mitt 
• Bilaga Utvecklingsbidrag Sundsvalls 

Uppföljning av beslut 
Vid återbetalningsskyldighet verkställer förvaltningen nämndens 
beslut. Vid förlängning av bidrag kompletterar förvaltningen 
nämndens beslut med mer detaljerade villkor, särskilt gällande del- 
och slutrapportering av bidraget. 
_ _ _ _ 
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§ 104  Verksamhetsbidrag till 
pensionärsföreningar för 2020 
 (KFN-2019-00031-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna fördelningen av verksamhetsbidrag 2020 om totalt  

473 400 kronor till 25 pensionärsföreningar enligt bilagt 
förslag.  

 

Ärendet 
Föreningar som skapar aktiviteter för äldre har möjlighet att ansöka 
om föreningsbidrag för pensionärsverksamhet. Till denna 
ansökningsomgång har 27 föreningar ansökt om bidrag för 
verksamhetsåret 2020. Två av dessa föreningar inkom dock med sina 
ansökningar efter sista ansökningsdatum och hanteras därför inte 
inom detta förslag.   
 
De 25 pensionärsföreningarna ansöker totalt om 728 490 kronor i 
bidrag för verksamhetsåret 2020. Förvaltningen föreslår att 473 400 
kronor fördelas till de 25 föreningarna enligt bilagt förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 79 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00031-1 - Verksamhetsbidrag till 

pensionärsföreningar för 2020 
• Bilaga Bilaga fördelning verksamhetsbidrag pensionärsförening 

2020 
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Uppföljning av beslut 
Föreningarnas verksamhet följs upp i samband med behandling av 
bidrag för pensionärsverksamhet 2021_ _ _ _ 
 
 
 



KFN- Förening

Antal 
medlemmar 

2019

Sökt 
verksamhetsbidrag 

2019

Beviljat 
verksamhetsbidrag 

2019

Sökt 
verksamhetsbidrag 

2020

Förslag 
verksamhetsbidrag 

2020

2019-00418 Aktiva Seniorer i Sundsvall 162 8 000 7 600 10 000  7 700 

2019-00458
Bergsåkers pensionärers 
Biljardklubb

25 34 500 20 500 25 750  9 700 

2019-00342 Bridgeföreningen Centrum 61 15 000 8 600 17 000  8 500 

2019-00357 Bridgeklubben Freja Roten 82 14 000 14 000 17 000  14 900 

2019-00432 Frejakören 56 15 000 15 000 50 000  34 300 

2019-00456
Föreningen Finlandssvenskar i 
Medelpad (FFSM)

29 0 0 5 100  2 800 

2019-00449 Medelpads lärarseniorer 133 7 000 6 800 10 000  3 900 

2019-00451 Njurunda bouleklubb 78 84 700 16 300 118 500  17 400 

2019-00437 PRO Attmar 225 43 350 10 000 15 400  8 200 

2019-00440 PRO City Sundsvall 950 45 615 45 600 64 500  44 700 

2019-00431 PRO Holm 159 3 800 6 900 7 000  6 400 

2019-00455 PRO Indal 82 2 400 4 300 4 100  3 000 

2019-00430 PRO Matfors-Tuna 335 25 000 17 000 27 000  16 400 

2019-00457 PRO Njurunda 886 40 000 35 200 42 000  33 700 

2019-00369 PRO Selånger 416 22 000 18 400 19 000  19 500 

2019-00424 PRO Sköns Södra 817 38 000 38 000 40 000  40 000 

2019-00454 PRO Stöde 252 8 000 7 600 9 000  8 000 

2019-00435 PRO Sättna 132 4 600 4 600 6 000  4 600 

2019-00459 Senioruniversitetet Sundsvall 1 400 10 000 10 000 40 000  40 000 

2019-00413 SKPF SPRF Avd 215 Skvadern 250 40 203 30 100 35 140  20 100 



2019-00453 SPF Seniorerna Freja 1 750 75 000 68 300 90 000  67 800 

2019-00465
SPF Seniorerna Gaffelby 
Sundsvall

377 20 000 15 300 21 000  17 200 

2019-00421 SPF Seniorerna Nivrén 763 30 000 28 500 30 000  28 800 

2019-00460 SPF Seniorerna Roten Sundsvall 144 6 200 7 400 13 000  6 100 

2019-00414
Teleseniorernas förening i 
Sundsvall

249 10 000 10 000 12 000  9 700 

9 813 602 368 446 000 728 490  473 400 
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§ 105  Verksamhetsbidrag till patient- och 
funktionsvariationsföreningar för 2020 
 (KFN-2019-00032-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fördela verksamhetsbidrag till patient- och 
 funktionshindersföreningar för verksamhetsåret 2020 med 
 409 500 kr till 17 föreningar enligt bilagt förslag 
 
 

Ärendet 
Det har kommit in ansökningar från 17 föreningar om 
verksamhetsbidrag 
från patient- och funktionshindersföreningar för verksamhetsår 2020. 
Totalt ansökt belopp är 465 500 kronor. Förvaltningen föreslår att 
409 500 kronor fördelas till 17 föreningar enligt bilagt förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 80 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00032-1 - Verksamhetsbidrag till 

patient- och funktionsvariationsföreningar för 2020 
• Bilaga Bilaga fördelning verksamhetsbidrag pat funk 2020 

Uppföljning av beslut 
Föreningarnas verksamhet följs upp under behandlingen av bidrag för 
verksamhetsår 2021. 
_ _ _ _ 
 
 
 



Ärendenummer
KFN-

Förening
Sökt bidrag 

för 2019
Beviljat bidrag

för 2019
Lokal i 

Skeppet
Sökt bidrag 

för 2020

Förslag 
bidrag

för 2020
Motivering

2019-00438 Bröstcancerföreningen Olivia i 
Medelpad (BCF)

18 500 kr 18 500 kr Nej 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 många 
aktiviteter för sina medlemmar och har även aktiviteter som exempelvis  föreläsningar som 
allmänheten bjuds in till.

Föreningen 343 medlemmar varav 15 män och 328 kvinnor.

2019-00429 DHR Sundsvall-Timrå 30 000 kr 25 000 kr Ja 30 000 kr 25 000 kr

DHR:s övergripande mål är ett tillgängligt och välkomnande samhälle. De arbetar för full 
jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Föreningen erbjuder sina medelammar aktiviteter 
där alla kan delta på lika villkor och får en meningsfull fritid. 

Föreningen har 78 medlemmar varav 5 pojkar, 31 män och 42 kvinnor.

2019-00428 Glaukomföreningen 
Västernorrland

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

Föreningen har som syfte att sprida information om glaukom (grön starr), 
behandlingsmetoder och mediciner samt tillvara ta intressen för personer med sjukdomen. 
De anordnar informationsmöten för allmänheten och medlemmar, har löpande kontakt 
med sjukvården och bevakar körkortsfrågor relaterade till synnedsättning.

Föreningen har 85 medlemmar i Sundsvalls kommun (föreningen täcker hela länet) varav 
36 män och 49 kvinnor.

2019-00446 Halliwickklubben Sjöstjärnan Sökte senast 
2017 Sökte senast 
2017 Nej 15 000 kr 15 000 kr

Föreningen arbetar enligt Halliwick-metoden som är en systematisk vattenträning. Deras 
verksamhet bedrivs huvudsakligen i Matfors simhall för familjer med barn i alla åldrar som 
har varierande funktionshinder. De anordnar också badläger en gång per år.

Föreningen har 26 medlemmar varav 7 pojkar, 8 flickor, 3 män och 8 kvinnor.

2019-00468 Hjärt- och lungsjukas förening i 
Sundsvall

34 500 kr 34 500 kr Ja 24 000 kr 24 000 kr

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 490 medlemmar varav 169 män och 321 kvinnor.

2019-00461 Hörselskadades förening Sundsvall-
Timrå

20 000 kr 20 000 kr Ja 20 000 kr 18 000 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 5 pojkar, 5 flickor, 51 män och 91 kvinnor.

2019-00466 KFUM Kometerna 75 000 kr 60 000 kr Nej 75 000 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 i samma ålder. Föreningen är också 
aktiv i bland annat Vuxna på Stan, strandstädning, Prideparaden, Forza nacksta mm. 

Föreningen har 176 medlemmar varav 27 pojkar, 38 flickor, 56 män och 55 kvinnor.

2019-00450 Medelpads Diabetesförening 60 000 kr 45 000 kr Ja 60 000 kr 45 000 kr

Medelpads Diabetesförening arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med 
diabetes. De anordnar föreläsningar, kurser samt aktiviteter. 

Föreningen har 417 stycken medlemmar varav 39 pojkar, 32 flickor, 140 män och 206 
kvinnor.

2019-00370 Parkinson Medelpad 20 000 kr 20 000 kr Nej 20 000 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 melemsmöten, anhörigträffar, röstvård, 
dans, boxning, utflykter, studiebesök samt samtalsgrupper.  

Föreningen har 218 medlemmar varav 87 män och 131 kvinnor.

2019-00420 Psoriasisförundet Medelpads 
lokalavdelning

16 000 kr 14 000 kr Ja 16 000 kr 14 000 kr
Föreningen arbetar för att öka forskning och sprida information om sjukdomen psoriasis 
och psoriasisartrit.

Föreningen har 154 medlemmar varav 2 pojkar, 3 flickor, 60 män och 89 kvinnor.

2019-00425 Reumatikerföreningen Sundsvall 60 000 kr 45 000 kr Ja 60 000 kr 45 000 kr

Vill verka för att sprida information om reumatologiska sjukdomar samt påverka 
livsvillkoren för de som drabbas av reumatologisk sjukdom. De vill informera genom 
föreläsningar, driva kurser och studiecirklar till som gynnar föreningens medlemmar samt 
påverka företag att utforma produkter så att de är lätta att hantera för personer med 
funktionshinder.

Föreningen har 431 medlemmar varav 2 pojkar, 1 flicka, 55 män och 365 kvinnor.

2019-00445 Rörelsehindrade barn och 
ungdomar Sundsvall Timrå (RBU)

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

RBU Sundsvall är föreningen för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och 
andra funktionshinder. Föreningen arbetar med att förbättra villkoren för medlemmarna 
genom att arrangera olika aktiviteter bowling, fiske, föräldrakvällar och idrottsaktiviteter. 

Föreningen har 195 medlemmar varav 39 pojkar, 32 flickor, 61 män och 63 kvinnor.

2019-00452 Sundsvall Medelpads 
Strokeförening

10 000 kr 10 000 kr Nej 10 000 kr 10 000 kr

Föreningens syfte är att stödja de som drabbats av stroke, deras anhöriga och andra 
stödjande och intrresserade. De arbetar med medlemsstöd och aktiviteter, 
informationsspridning och samhällspåverkan för att verka för förändringar i samhället och 
för att förbättra tillgängligheten.

Föreningen har 91 medlemmar varav 41 män och 50 kvinnor.

2019-00427 Sundsvalls Afasiförening 7 500 kr 7 500 kr Nej 7 500 kr 7 500 kr
Föreningens ändamål är att verka för personer med afasi eller annan språkstörning, deras 
anhöriga samt övriga intresserade och tillvarata deras intressen i samhället.

Föreningen har 30 medlemmar varav 10 män och 20 kvinnor.

2019-00433 Sundsvalls Demensförening 5 000 kr 5 000 kr Nej 18 000 kr 16 000 kr

Föreningens verksamhet består i att bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter, vara 
ett stöd i mötet med vården, sprida information till allmänheten, vara aktiv i vårddebatten 
samt ta vara på erfarenheter som finns hos medlemmarna. Föreningen har tidigare sökt 
arrangemangsbidrag för informationsträffar som är öppna för allmänheten. Nu ingår de i 
ansökan för verksamhetsbidraget.

Föreningen har 145 medlemmar varav 40 män och 105 kvinnor.

2019-00436 Synskadades Riksförbund 
Sundsvall (SRF)

65 000 kr 60 000 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 103 medlemmar.

2019-00423 Träpatronerna 
Prostatacancerförening

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

Patientföreningens verksamhet ska stödja alla män med prostatacancer och deras anhöriga 
för att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån patientperspektivet informera om 
sjukdomen. 

Föreningen har 699 medlemmar varav samtliga är män.
465 500 kr 409 500 kr

Verksamhetsbidrag patient- och funktionshinderföreningar
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§ 106  Remiss - Dagvattenplan för Sundsvalls 
kommun 
 (KFN-2019-00366-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

2019-09-18 och överlämna den till kommunstyrelsen 
för vidare hantering. 

 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns nu gällande VA plan beslutades 2014. En VA-
plan behöver revideras regelbundet för att vara aktuell. Under 2017 
identifierades ett revideringsbehov i den befintliga VA-planen och 
under 2018-2019 har således en ny VA-plan arbetats fram. 
 
En del av VA-planen utgörs av en dagvattenplan. Förslaget till 
dagvattenplan har skickats ut på remiss inför behandling i 
kommunfullmäktige. Även VA-översikten och VA-strategin bifogas 
remissen eftersom de lägger grunden för dagvattenplanen. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 81 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00366-2 - Remiss - Dagvattenplan 

för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Missiv_Dagvattenplan_juni2019 
• Bilaga Dagvattenplan_juni2019_Remissversion 
• Bilaga VA-översikt_juni2019_remissversion 
• Bilaga VA-strategi_juni2019_remissversion 
• Bilaga Konsekvensbeskrivning inkl 

bilaga_VAplan_juni2019_remissversion 
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Uppföljning av beslut 
Ingen återkoppling behövs. 
_ _ _ _ 
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§ 107  Ordförandeförslag om att utreda 
förutsättningar för en idrottshall i Indal eller Liden 
 (KFN-2019-00691-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda 

kostnaden för en fullstor idrottshall (20x40m) i Indal-Liden. 
 
att  kultur- och fritidsförvaltningen presenterar minst två förslag 

på möjlig placering, ett i Indal och ett i Liden. 
 
att  redovisa resultat för nämnden senast i april 2020. 
 

Ärendet 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) har väckt ett ärende gällande att ge 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en idrottshall i Indal eller Liden. Nämnden ska ta ställning till 
detta ärende. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-10-09 - § 82 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00691-2 - Ordförandeförslag om att 

utreda förutsättningar för en idrottshall i Indal eller Liden 
• Bilaga Ordförandeförslag om att utreda förutsättningar för en 

idrottshall i Indal eller Liden 

Uppföljning av beslut 
Uppföljningen är beroende av nämndens beslut. 
_ _ _ _ 
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§ 108  Månadsrapport September 2019 
(KFN-2019-00096-16) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten 
 

Ärendet 
Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidskontoret i förhållande 
till mål- och resursplanen följs upp i delårsrapporter två gånger per 
år. 
Därutöver görs enkla månadsvisa uppföljningar. 
Förvaltningens helårsprognos avseende verksamhetens ekonomiska 
utfall visar budgetöverskottet 5,5 mnkr. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00096-16 - Månadsrapport 

September 2019 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport sept 2019 
• Bilaga Åtgärder  restriktivitet 2019 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i månadsrapport oktober. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 109  Valärende - oppositionens ersättare i kultur- 
och fritidspresidiet 
(KFN-2019-00007-13) 
 

Beslut 
 
Nämnden beslutar 
 
att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till oppositionens ersättare 

i kultur- och fritidspresidiet. 
 
 

Ärendet 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-251 beslutade 
nämnden om ny ledamot i arbetsutskottet och ny representant och 
ersättare till kultur- och fritidspresidiet. Oppositionen önskade då 
återkomma för val av ersättare till kultur- och fritidspresidiet. 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till 
oppositionens ersättare i kultur- och fritidspresidiet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Per 
Lindstrands yrkande 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-13 - Valärende - 

oppositionens ersättare i kultur- och fritidspresidiet 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning nödvändig. 
_ _ _ _ 
 

                                                 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 96 Valärende - ny ledamot och 
ersättare i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidspresidiet. 
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§ 110  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-10-23 
(KFN-2019-00003-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2019-10-15 
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 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00003-15 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2019-10-23 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

KFN 2019-10-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 111  Övriga frågor 
 
 
Karolina Sundberg (S) frågar om det finns något system inom 
förvaltningen för när det byts inventarier för att exempelvis ge 
föreningar möjlighet att ta hand om dem? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att det inte finns en 
formell struktur, att det hanteras från fall till fall.  
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 
 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

 

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-09-01 – 2019-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-09-01 – 2019-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 50 %, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2020-03-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Tf chef reception, gruppledare, 

100%, Himlabadet. Tidsbegränsad anställning 2019-09-01 – 
2020-02-29, chefsavtal t.o.m. 2020-02-29. 

- Anställnings- och lönebeslut. Anläggningschef, 100 %, Sim och 
sporthallsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-10-28, 
chefsavtal t.o.m. 2023-03-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-05-27 – 2019-09-30. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-09-13 – 2019-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-08-01 – 2019-08-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Informationsass., 100 %, Idrotts- 
och fritidsavdelningen. Tidsbegränsad anställning, 2019-10-14 – 
2019-12-15. 

- Nr 2620 Externa hyresavtal, avser Förråd Sundsvalls Sporthall. 
KFUM Sundsvall Basket. Avtalstid 2019-10-01 – 2020-09-30. 

 
 

4. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Informatör, 100 %, 

Ungdomsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-11-01. 
 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Kultursassistent, 100 %, 

Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2019-09-23 – 2019-12-
23. 

- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd/kulturass., 100 %, Sundsvalls 
museum. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-10-07. 

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-10-07 – 2020-01-07. 

- Nr 2617 Externa hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2019-09-01 – 2020-05-31. 

- Nr 2618 Externa hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2019-09-01 – 2020-05-31. 

- Nr 2619 Serviceavtal, avser lossningsavtal mellan Godsmottagare och 
Schenker AB. Schenker AB. Avtalstid 2019-11-02 – 2020-11-02. 
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6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Kommunikatör/pedagog, 65 %, 

biblioteket. Tidsbegränsad anställning, 2019-10-01 – 2019-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 50 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-09-07 – 2020-03-15. 
 
 

7. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 

 

8. Föreningsbyrån 
- Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 7 500 kr. (KFN-2019-00493) 
- Judo Club Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 10 000 

kr. (KFN-2019–00613) 
- Älva Sportryttarklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

höstlovsaktivitet om 14 400 kr. (KFN-2019-00533) 
- Matfors Idrottsförening (IF) beviljas ett arrangemangsbidrag om 

21 900 kr. (KFN-2019-00628) 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 13 000 kr. 

(KFN-2019-00675) 
- Älva Sportryttarklubb beviljas ett utvecklingsbidrag om 12 500 kr. 

(KFN-2019-00680) 
- KK Iskristallen Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om  

2 500 kr. (KFN-2019-00683) 
- KK Iskristallen Sundsvalls ansökan om utvecklingsbidrag avslås. 

(KFN-2019-00684) 
 

9. Lotteritillstånd 
- IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 

enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-09-14 – 2019-09-15.(KFN-
2019-00492) 

- IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 
enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-10-04 – 2020-02-01.(KFN-
2019-00719) 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2019-10-09. 
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11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-10-01, 

detaljplan gällande del av Njurunda Prästbol 1:47 och 1:24, 
borttagning av gång och cykeltunnel. (KFN-2019-00532) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-13, 
förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Nedergård 3:1. (KFN-
2019-00467) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-23, 
inlgasning av befintliga balkonger, Lågan 8. (KFN-2019-00503) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-24 – 
nybyggnad av fritidshus, Släda 1:64 (KFN-2019-00527). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-24 – 
nybyggnad av enbostadshus, Släda 4:31. (KFN-2019-00609). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-20 – tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande planändring för Sköle 
1:30 m.fl. (KFN-2019-00500). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-10-04 – 
Upphävande av del av detaljplan för del av Vattjom 2:25. (KFN-
2019-00512). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-09-24 – 
nybyggnad av enbostadshus, Öde 1:176. (KFN-2019-00612). 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 173 
”Integrationsstrategi Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 183 ”Program med mål 
och riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs 
av privata utförare”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 181 ”Projekt 
Baldershov”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 174 ”Antagande av 
Näringslivspolitiskt program 2019-2023”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16 § 189 ”Framtida utformning 
av friskvårdsförmån i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16 § 191 ”Riktlinje för 
personlig skyddsutrustning och arbetskläder”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16 § 184 ”Slutredovisning och 
rekommendation om implementering av tre sociala 
investeringsprojekt”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16 § 182 ”Årlig uppföljning 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2019”. 
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14. Övrigt 
- Inget övrigt att anmäla. 
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