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Tid Kl. 14:00-15:30 
Ajournering, kl. 15.00-15.05, § 99 

 

Plats Programsalen, Kulturmagasinet  
 

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

 
Ersättare Åsa Selander (S)  
 Lars AG Carlsson (M)  
 Elisabeth Gisslin Burman (M)  
   

 
Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Anders Erlandsson friluftsstrateg, §§ 97-98 
 Emma Nordin markingenjör SBK, §§ 97-98 
 Lena Nygren enhetschef, § 98 
 Carina Möllerberg kultursekreterare, §§ 98-103 
 Emelie Isolehto Beijer handläggare, §§ 98-100 
 Christel Öhgren enhetschef, §§ 98-103 
 Daniel Eklund avdelningschef, §§ 99-103 
 Gunnar Kallin ekonom, § 104 
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Protokollet omfattar §§ 97-106 
 
Det noteras till protokollet att §§ 107-109 justeras omedelbart vid 
sammanträdet och anslås separat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Christian Mantere. 
 
_ _ _ _  
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§ 97 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 98 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar att vintersäsongen är igång och att förvaltningens 
garanti för åkbara skidspår är 1 december. 

 
• Informerar att lördag 10 december på Södra bergets 

skidstadion så kommer Kallastafetten gå av stapeln för första 
gången. 
 

• Informerar att det varit problem att frysa is på bandyplanen i 
Gärdehov när det varit varmgrader. Om vädret tillåter 
kommer isbanor på skolor att frysas. I år kommer en isbana 
att spolas upp vid ån för spontanåkning. 
 

• Informerar att det går lite mer förkylningar i förvaltningen än 
vanligt. 
 

• Informerar att han arbetar för att få ett samlat 
uppföljningssystem i kommunen. 
 

• Informerar att förvaltningen inte har problem att uppfylla 
uppsatta mål. 
 

 
Friluftsstrateg Anders Erlandsson och markingenjör Emma 
Nordin: 
 

• Informerar om Sidsjödammen och ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet och lagligförklaring av vattenanläggningar i 
Sidsjön till mark- och miljödomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 99 Ändringar i regelverket för idrottsstipendium 
och hedersomnämnande 
(KFN-2022-00273-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avslå förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en förändring i regelverket 
för idrottsstipendium ledare för unga och hedersomnämnande. Enligt 
förslaget ändras § 11 från: 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer tidpunkten och formerna för 
stipendiernas överlämnande. 
 
till: 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande fastställer tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen tidpunkt och form för stipendiernas 
överlämnande. 
 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, avslag på 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ajournering begärs av ordförande Niklas Evaldsson (V) och 
genomförs 15.00-.15.05, varpå sammanträdet återupptas. 
 
Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, avslag till 
förvaltningens förslag till beslut och därmed faller Jeanette Hedlunds 
(S) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är Per 
Lindstrands (M) och ordförandens förslag. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar enligt detta förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-11-09 § 80 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00273-5 - Ändringar i regelverket 

för idrottsstipendium och hedersomnämnande 
• Bilaga Regelverk för idrottsstipendium, ledare för unga och 

hedersomnämnande - KFN-2022-00273 
 
_ _ _ _ 
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§ 100 Omfördelning produktionsstöd fria 
teatergrupper 2023 
(KFN-2022-00601-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-22 

§ 65 om att bevilja produktionsbidrag om 400 000 
kronor till Cirkus Elvira för föreställningen Julcirkus 
2022-23. 

 
att  bevilja cirkus Elvira ytterligare 225 000 kronor i 

produktionsstöd för Sommarskoj 2023. 
 
att bevilja Teater Soja ytterligare 175 000 kronor i 

produktionsstöd för barnföreställningen med 
arbetsnamnet Du Jag Vi. 

 

Ärendet 
Upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut från juni i år, att bevilja 
produktionsbidrag om 400 000 SEK till Cirkus Elviras föreställning 
Julcirkus och istället fördela dessa medel på de andra två 
produktionerna som beviljades stöd vid samma tillfälle.  

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 – 

2022-11-09 § 84 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00601-1 - Omfördelning 

produktionsstöd fria teatergrupper 2023 
• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 

sammanträde den 2022-06-22 - Produktionsbidrag fria 
kulturskapare inom scenkonst 2023 

_ _ _ _ 
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§ 101 Taxor och avgifter avdelningen kultur och 
museer 
(KFN-2022-00611-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till revidering av 

avgifter för uthyrning av möteslokaler och lokaler för 
offentliga arrangemang på Friluftsmuseerna 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om avgifter och hyror för de 
kultur och idrottslokaler som förvaltningen hyr ut. Detta ärende avser 
revidering av taxor och avgifter för uthyrning av möteslokaler och 
lokaler för offentliga arrangemang på Friluftsmuseerna (Norra berget, 
Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn). 
 

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 – 

2022-11-09 § 85 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00611-1 - Taxor och avgifter 

avdelningen kultur och museer 
• Bilaga Hyrestaxor enheten Friluftsmuseerna 
• Daniel Eklund föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 102 Finansiering av överenskommelse med RF-
SISU Västernorrland om genomförande av 
utbildningsinsatser riktade till föreningslivet 2023 
(KFN-2022-00095-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna ersättningen 250 000 kronor för 2023, samt  
 
att ersättningen finansieras via förvaltningens medel till 

föreningsbidrag. 
 

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 gäller perioden 2022–2023. Vid behandlingen av 
det ärendet godkändes enbart finansiering för året 2022. Nuvarande 
ärende behandlar finansieringen för 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 – 

2022-11-09 § 86 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00095-8 - Finansiering av 

överenskommelse med RF-SISU Västernorrland om 
genomförande av utbildningsinsatser riktade till föreningslivet 
2023 

• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 
sammanträde den 2022-04-27 - Överenskommelse med RF-SISU 
Västernorrland om genomförande av utbildningsinsatser riktade 
till föreningslivet 2022-2023 

• Bilaga Jämförelsesiffror från RF 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-23 12 
 
§ 103 Sammanträdesdagar 2023 med plan för 2024 
för kultur- och fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott 
(KFN-2022-00610-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för nämnden 2023: 25 

januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 

 
att  notera följande preliminära sammanträdesdagar för 

nämnden 2024: 31 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 
maj, 19 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 
december. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för arbetsutskottet 

2023: 8 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 13 
september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 

 
att notera följande preliminära sammanträdesdagar för 

arbetsutskottet 2024: 17 januari, 14 februari, 13 mars, 10 
april, 15 maj, 5 juni, 11 september, 16 oktober, 13 november 
och 4 december. 

 

Ärendet 
Förvaltningen ger i detta ärende förslag på sammanträdesdagar för 
kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. För att 
underlätta planering ges även förslag på preliminära 
sammanträdesdagar för 2024. 
 

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

2022-11-09 § 87 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00610-1 - Sammanträdesdagar 

2023 med plan för 2024 för kultur- och fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott 

_ _ _ _ 
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§ 104 Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 till 
KS 
(KFN-2021-00379-21) 
 

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-2021-00379-21 - Ekonomisk 

månadsrapport oktober 2022 till KS 
• Bilaga Manadsrapport (Kultur och fritid) Oktober 
_ _ _ _ 
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§ 105 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-11-23 
(KFN-2022-00034-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-11-16 
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-2022-00034-17 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-11-23 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-11-23 
_ _ _ _ 
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§ 106 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
 
 

Avtackning 
Robin Håkansson (KD) meddelar att detta blir hans sista 
sammanträde med kultur- och fritidsnämnden och vill i samband med 
det tacka för sin tid i nämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-11-23 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Beslut, 2022-11-15, om aktivitetsbidrag för hösten 2021 och våren 

2022. (KFN-2022-00008) 

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 50 %, 

Idrottsplatsenheten. Tidsbegränsad anställning 2022-08-22 – 2022-12-
31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Arenachef, 100 %, Friluftsenheten. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-12-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Föreningsbyrån. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-11-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 100 %, Fritidsbanken. 
Tidsbegränsad anställning 2022-10-01 – 2022-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 50 %, Njurundahallen. 
Tidsbegränsad anställning 2022-10-10 – 2023-10-09. 

- Ändring av anställning. Servicetekniker, Friluftsenheten. Ändring – 
förlängning av anställning. 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, Opalen. 

Tidsbegränsad anställning 2022-11-14 – 2023-05-14. 
- Beslut 2022-09-28 om tillåten bisyssla, fältare, Ungdomsavdelningen. 

6. Sundsvalls museum  
- Ändring av anställning. Programtekniker, Scenservice. Ändring – 

förlängning av anställning. 
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7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Assistent, 75 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-01. 
- Ändring av anställning. Aktivitetshandledare, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Ändring – förlängning av anställning. 
- 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. Biblioteksassistent, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – arbetsplats (kontering). 

8. Staben 
- Anställnings- och lönebeslut. Processledare, 100 %, Staben. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-11-01. 
  

9. Föreningsbyrån12 
- Älva Sportryttarklubb beviljas ett arrangemangsbidrag om 14 000 

kronor. (KFN-2022-00626) 
- Sundsvalls Fältrittklubb beviljas ett arrangemangsbidrag om 28 000 

kronor. (KFN-2022-00608) 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-10-17, tidig 

dialog inför beslut om planbesked gällande ny detaljplan för 
bostadsbebyggelse vid Lilla Havstoviken, del av Gista 5:46, 
Alnö, Sundsvalls kommun. (KFN-2022-00588) 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-11-09. 

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

 

 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31 § 14 ”Valärenden”. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31 § 17 ”Biblioteksplan 

2022-2027”. 
- Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17 § 192 ”Revidering av 

riktlinje rekrytering”. 
 

15. Övrigt 
- Beslut Region Västernorrland, 2022-10-05, Kulturplan 

Västernorrland 2023-2026.  
- Informationsbrev till nämnder och bolag om strategin för social 

hållbarhet. 
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