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Tid Kl. 09:45-12:40  
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) 
 Åsa Selander (S) ers. för Jonas Borg (C) 
 Per Lindstrand (M)  
 Josefin Eurenius (M)  
 Robin Håkansson (KD)  
 Patrik Åhlund (SD)  

 
Ersättare Klara Hedin (V)  
 Lars AG Carlsson (M)  
 Elisabeth Gisslin Burman (M)  

 
Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Karin Mattisson utredare, §§ 51-58 
 Malin Håkansson projektledare, §§ 51-52 
 Anna Molin kultursekreterare, § 52 
 Anders Erlandsson friluftsstrateg, § 52 
 Erika Forsberg enhetschef, § 52 
 Anna Årblom Granbo utredare, §§ 52-53 
 Elin Berglund lokalstrateg, §§ 52-55 
 Marcus Svanberg verksamhetscontroller, §§ 52-58 
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Protokollet omfattar §§ 51-58 
 
 
 
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 Patrik Åhlund. 
 
_ _ _ _  
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§ 51 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övriga frågor 

anmälda av Josefin Eurenius (M) och Åsa Selander (S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 52 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar att pandemin i dagsläget inte har någon inverkan  
på förvaltningens verksamheter, dock kvarstår problemet med 
att rekrytera intermittent personal. 
 

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

• Informerar att man på Gärdehov arena kan se 
världsutställningen Titanic The Exhibition mellan 19 maj - 4 
september 2022. 
 

• Återrapporterar från sitt och avdelningschefernas besök på 
kvalitetsmässan i Göteborg. 
 

• Informerar om det besök han, förvaltningens lokalstrateg och 
avdelningen kultur och museer gjort i Skellefteå, där man 
bland annat besökt Klara kulturhus och Skellefteå kommuns 
aktivitetsbaserade kontor.  
 

• Informerar att förvaltningens nya registrator börjar 30/5.  

 
 
Projektledare Malin Håkansson: 
 

• Informerar om arbetsprocessen och innehållet i 
remissförslaget till den idrottspolitiska strategin. 

 
 
Kultursekreterare Anna Molin: 
 

• Ger en återrapport av förvaltningens arbete i Bredsand inom 
ramen för ett Sundsvall som håller ihop. 
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Friluftsstrateg Anders Erlandsson: 
 

• Ger en återkoppling av friluftsvaneundersökningen. 
 
 
Enhetschef för friluftsmuseerna Erika Forsberg: 
 

• Informerar om investeringarna på Norra berget och läget 
kring föroreningarna.  

 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 53 Verksamhetsbidrag - RSMH Sundsvall (sent 
inkommen) 
(KFN-2021-00789-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja RSMH Sundsvall ett verksamhetsbidrag på 

337 500 kr för verksamhetsåret 2022.  
 
 

Ärendet 
RSMH Sundsvall är en social förening som vanligen söker årligt 
verksamhetsbidrag, men som inför verksamhetsåret 2022 valde att 
lämna in en sen ansökan. Därför behandlades inte ansökan 
tillsammans med övriga ansökningar i samlingsärendet enligt 
ordinarie förfarande, utan som ett separat ärende.  
 

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 – 

2022-05-11 § 44 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00789-3 - Verksamhetsbidrag - 

RSMH Sundsvall (sent inkommen) 
_ _ _ _ 
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§ 54 Uppföljning av aktivitets- och parklyftet 2022 
(KFN-2022-00230-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens återrapportering av aktivitets- 

och parklyftet. 
 

Ärendet 
Aktivitets- och parklyftet drivs i samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Projektet ska årligen 
återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. I detta ärende redovisas pågående och 
planerade investeringar 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 – 

2022-05-11 § 43 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00230-1 - Uppföljning av 

aktivitets- och parklyftet 2022 
_ _ _ _ 
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§ 55 Grundläggande granskning 2021 
(KFN-2021-00445-12) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens svar i tjänsteskrivelsen daterad 

2022-05-03 till revisionen gällande grundläggande 
granskning 2021. 

 

Ärendet 
Grundläggande granskning av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet 2021. KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden 
har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
 

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 – 

2022-05-11 § 45 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00445-12 - Grundläggande 

granskning 2021 
• Bilaga Grundläggande granskning KFN.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 56 Delårsrapport tertial 1 2022 
(KFN-2021-00379-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport tertial 1 2022. 
 

Ärendet 
Delårsrapportering sker två gånger per år (tertialer) i Sundsvalls 
kommun. Detta är den första rapporten efter tertial 1 (jan-apr). 
Förvaltningen rapporterar utfallet inom nämndens grunduppdrag, 
nämndens prioriteringar inom fullmäktiges mål- och resursplan, 
nämndens ekonomi samt gemensam arbetsgivarpolitik. 
 

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-2021-00379-11 - Delårsrapport tertial 1 

2022 
• Bilaga Bilaga 1 - Delårsrapport tertial 1 2022 - KFN 
• Bilaga Bilaga 2 - Statusrapport delår 1 2022 - KFNs interna 

kontrollplan 
• Anders Uddén och Marcus Svanberg föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 57 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-05-25 
(KFN-2022-00034-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-05-18 
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-2022-00034-9 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-05-25 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-05-25 
_ _ _ _ 
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§ 58 Övriga frågor 
 
Josefin Eurenius (M) frågar om de klagomål om ljudnivån från 
Tornhuset som kommit från grannar, om detta är något förvaltningen 
tagit i beaktande redan innan öppning? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen får 
återkomma med hur det ser ut i nuläget. Men det förvaltningen gjort 
förebyggande innan öppning var att bjuda in de som bor nära till 
diskussion, men tyvärr kom ingen på det mötet. Förvaltningen har 
även erbjudit de som bor nära att få information om när konserter 
kommer vara.  
 
 
Åsa Selander (S) frågar hur långt man kommit med processen att 
stycka av fotbollsplanen vid Ankarsviks skola i och med att den ska 
säljas? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen 
deltagit i dialog om frågan och bidragit med sakkunskaper och 
information om hur vi kan stötta en eventuell förening. 
Drakfastigheter ska driva ett ärende som sedan går upp i SEFU för 
beslut om avstyckning, denna process är igång. Förvaltningen har 
bidragit med sina synpunkter i en skrivelse. 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2022-05-18 

 
1 (5) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-05-25 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Anställnings- och lönebeslut. Registrator, 100 %, Stab. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-05.30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Utredare, 100 %, Stab. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-01. 
 
 

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Gruppchef, 100 %, Föreningsbyrån. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Himlabadet 

Sporthallen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-06-20. 
- Anställnings- och lönebeslut. Avdelningschef, 100 %, idrotts- och 

fritidsavdelningen. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Friluftsenheten. 

Tidsbegränsad anställning 2022-04-19 – 2022-10-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Cafébiträde, 100 %, Friluftsenheten. 

Tidsbegränsad anställning 2022-04-18 – 2022-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 100 %, Fritidsbanken. 

Tidsbegränsad anställning 2022-04-01 – 2022-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-11. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-11. 
 

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

Centrumvillan. Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-08-23. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Personlig assistent, 100 %, 
Nackstagården. Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-08-26. 

- Ändring av anställning. Enhetschef, Opalen. Ändring – arbetsplats. 
- Ändring av anställning. Enhetschef, Centrumvillan. Ändring – 

arbetsplats. 
 

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

museum. Tidsbegränsad anställning 2022-05-01 – 2022-10-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 70 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 80 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 80 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-06 – 2022-08-09. 
- Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, 100 %, Scenservice. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-04-25. 
- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 80 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-06 – 2022-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Museipedagog, 80 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-05-30 – 2022-08-21. 
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 75 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-20 – 2022-08-21. 
- Ändring av anställning. Kulturassistent, Sundsvalls museum. Ändring 

– förlängning av anställning. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-07-24. 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-07-04 – 2022-08-07. 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-05-01. 
- Ändring av anställning. Bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek. 

Ändring – förlängning av anställning. 
- Ändring av anställning. Aktivitetshandledare, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Ändring – förlängning av anställning. 
 

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Ändring av anställning. Kommunikatör, Kultur- och fritidskontoret. 

Ändring – arbetsplats. 
- Ändring av anställning. Informationsassistent, Kultur- och 

fritidskontoret. Ändring – arbetsplats. 
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9. Föreningsbyrån12 
- Tors Hammarkör beviljas ett arrangemangsbidrag om 50 000 

kronor. (KFN-2022-00134) 
- Medelpads Folkmusikförbund beviljas ett arrangemangsbidrag om 

23 000 kronor. (KFN-2022-00233) 
- KFUM Sundsvall Basketförening beviljas ett arrangemangsbidrag 

för lovaktivitet om 80 000 kronor. (KFN-2022-00121) 
- Bredsands Skol-IF beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet 

om 18 000 kronor. (KFN-2022-00242) 
- Sundsvall Baseboll Softboll Club Mosquitoes beviljas ett 

arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 54 000 kronor. (KFN-2022-
00243) 

- Judo Club Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 
lovaktivitet om 25 000 kronor. (KFN-2022-00245) 

- Hällans Scoutkår beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet 
om 6 500 kronor. (KFN-2022-00239) 

- Älva Sportryttarklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 
lovaktivitet om 14 000 kronor. (KFN-2022-00238) 

- Sundsvalls Ridklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 
lovaktivitet om 39 000 kronor. (KFN-2022-00237) 

- IOGT-NTO Jasmins ansökan om arrangemangsbidrag för 
lovaktivitet avslås. (KFN-2022-00248) 

 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-18 och 2022-

05-03, bygglov för nybyggnad av torn/mast för telekommunikation 
(42 m) samt en teknikbod, Älva 1:5. (KFN-2022-00234) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-03, bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus och garage, installation av 
eldstad/rökkanal, Njurunda-Näset 1:32. (KFN-2022-00235) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-03, bygglov, 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Gåltjärn S:5. (KFN-
2022-00249) 

                                                 
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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- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-03, bygglov 
för nybyggnad av transformatorstation, Lillkårsta 1:2. (KFN-2022-
00251) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-03, bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum, Fröst 2:76. 
(KFN-2022-00256) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-28, 
internremiss granskning av järnvägsplan för anläggning av 
dubbelspår på Ostkustbanan, Kubikenborg-Sundsvall C. (KFN-2022-
00227) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-04-22, samråd 
gällande ändring av detaljplan för del av kvarteret Guldsmeden, 
Guldsmeden 7, 8, 9 och 12, Sundsvalls kommun. (KFN-2022-00202) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-05, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande Hammarsmedjan 9. 
(KFN-2022-00232) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-05-02, Tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande Ljusta 7:3. (KFN-2022-
00228) 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-05-11. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 § 90 ”Framställan från 
Stadsutveckling i Sundsvall AB om fortsatt samarbete kring 
strategisk hållbar stadsutveckling”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 § 89 ”Revidering av 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och 
personer med förtroendeuppdrag”. 
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- Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11 § 86 
”Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11 § 84 ”Revidering av 
riktlinjen för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra 
otillbörliga förmåner”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11 § 89 ”Genomförande av 
uppdrag Minskad klimatpåverkan”. 

 

15. Övrigt 
- Remissvar rörande alkoholservering. (KFN-2022-00278) 
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