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Tid Kl. 14:00-15:30  
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 
 Lena Nygren enhetschef, § 107 
 Carina Möllerberg kultursekreterare, §§ 107-109 
 Emelie Isolehto Beijer handläggare, §§ 107-109 
 Christel Öhgren enhetschef, §§ 107-109 
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Protokollet omfattar §§ 107-109 
 
Det noteras till protokollet att paragraferna justeras omedelbart vid 
dagens sammanträde 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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§ 107 Stipendium för framställning av litteratur 
och media med lokalhistoriskt innehåll 2022 
(KFN-2022-00593-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Alnö IF Sundsvalls kommuns stipendium  

för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt  
innehåll på 25 000 kronor för sitt arbete med en jubileumsbok 
till föreningens 100-årsjubileum 2024. 

 
att tilldela Pipeline - Sundsvalls Musikforum Sundsvalls 

kommuns stipendium för framställning av litteratur och media 
med lokalhistoriskt innehåll på 25 000 kronor för sitt arbete 
med en jubileumsbok till föreningens 50-årsjubileum 2023. 

 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Sedan 2016 delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendium för 
framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll. 
 
Motivering 
 
Alnö IF tilldelas 25 000 kronor för sitt arbete med en jubileumsbok 
till föreningens 100-årsjubileum 2024. 
 
Alnö IF har haft en betydande och skiftande verksamhet. Genom åren 
har skidor, brottning, boxning, fotboll, friidrott, bordtennis, cykel, 
simning, gång, orientering och gymnastik funnits på programmet. 
Idag är fotbollen helt dominerande och Alnö IF är en av Medelpads 
största fotbollsföreningar. 
 
Jubileumsboken ska beskriva föreningens idrottsverksamhet under 
100 år, men även visa hur idrotten integrerats och utvecklats i nära 
samklang med samhället och dess förändring. I det fallet är Alnö 
särskilt intressant med sin tydliga geografiska avgränsning och sin 
starka förankring i Sundsvallsdistriktets industriutveckling. Boken 
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kommer också att lyfta fram särskilda idrottsprofiler, eldsjälar och 
andra för en förening viktiga personer. 
 
Den planerade jubileumsboken har ett ambitiöst upplägg och en 
förhoppning är att den också ska inspirera andra föreningar att 
dokumentera sin historia. Förutom det rika bildmaterialet i boken 
kommer föreningens 100 år i 100 bilder att läggas upp på en särskilt 
webb-plats och bli tillgängligt för alla intresserade. 
 
Pipeline - Sundsvalls Musikforum tilldelas 25 000 kronor för sitt 
arbete med en jubileumsbok till föreningens 50-årsjubileum 2023. 
 
Föreningen Pipeline – Sundsvalls Musikforum startade 1973 och är 
nu Sveriges äldsta rockklubb. Här har många artister och band, både 
nationellt och internationellt erkända musiker och lokala förmågor 
fått chansen att spela. 
 
Föreningen har överlevt många olika musikepoker. Pipeline – eller 
Magasinet som föreningen då hette – var också en av Sveriges största 
och mest stilbildande scener för punken – Sundsvall skulle senare 
sättas på kartan både i Sverige och utomlands som, Punksvall. 
 
Med anledning av 50-årsjubileet tar föreningen nu fram en samlad 
dokumentation över verksamheten. Föreningens historia ska berättas 
med hjälp av bilder, intervjuer, tidningsurklipp, konsertminnen och 
kuriosa.  
 
Boken om Pipeline – Sundsvalls Musikforum är också en viktig 
pusselbit i berättelsen om Sundsvalls musikhistoria. Det är en 
efterlängtad dokumentation om en långvarig verksamhet som många 
kan känna sig berörda av. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att paragrafen justeras 
omedelbart. 
 

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

2022-11-09 § 82 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00593-1 - Stipendium för 

framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll 
2022 

• Bilaga Bestämmelser för stipendium lokalhistoria 2016-05-30 
• Lena Nygren föredrar ärendet. 
• Förteckning över ansökningar, nomineringar och förslag till  

stipendiater delas ut vid sammanträdet och samlas sedan in igen. 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 108 Kulturstipendium 2022 - samlingsärende 
(KFN-2022-00592-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Dragos George Bobe Sundsvalls kommuns 

kulturstipendium om 16 000 kronor för vidareutveckling 
inom konst och måleri. 

 
att tilldela Ebba Vigren Sundsvalls kommuns kulturstipendium 

om 16 000 kronor för att kunna utvecklas som musiker och 
till eget komponerande. 

 
att tilldela Miriam Barcheus Sundsvalls kommuns 

kulturstipendium om 16 000 kronor för att utvecklas som 
musiker och kunna ta musiklektioner av erfarna slagverkare. 

 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendier för 
utbildning och stöd till främst unga, lovande förmågor inom 
kulturområdet. 
 
Motivering 
 
Dragos George Bobe är utbildad konstnär i visuell konst och måleri 
vid Dunărea de Jos" University of Galati i Rumänien. Under sin 
utbildning har han lärt sig att dela med sig av sina kunskaper och 
hjälpa andra konstnärer att lösa problem eller utmaningar i deras 
skapande.  
 
Dragos bor och verkar i Sundsvall och förbereder sig för en 
utställning i Sundsvall. Stipendiet vill han använda till att jobba med 
framtida konstprojekt som även det kommer att visas i Sundsvall. 
 
Dragos tilldelas kulturstipendium om 16 000 kronor för 
vidareutveckling inom konst och måleri. 
 
Ebba Vigren är uppvuxen i Sundsvall. Hon frilansar som 
slagverkare och trummis i en rad olika band och genres. Ebba vill 
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använda stipendiet för att kunna utvecklas som musiker och för att 
kunna avsätta tid till eget komponerande. Det senaste året har hon 
turnerat med föreställningen Landsbygdsupproret via Folkteatern 
Gävleborg och Riksteatern. Hennes vision med sitt spelande är att 
influera andra att känna hopp och att våga drömma om sitt eget 
skapande. 
 
Ebba tilldelas kulturstipendium om 16 000 kronor för att kunna 
utvecklas som musiker och till eget komponerande.  
 
Miriam Barcheus är uppvuxen i Sundsvall. Hon är en klassisk 
slagverkare och hårdrockstrummis. Hon har spelat i flera band i 
Sundsvall. I Falun vann hon Dalasolist 2021, skolans solisttävling 
och hon vann även Dalakomponist 2020, skolans 
kompositionstävling. 
 
Idag studerar Miriam på musikhögskolan i Köpenhamn. Hon vill 
använda stipendiet till att utvecklas som musiker och ta lektioner av 
erfarna slagverkare som finns i Öresundsregionen. 
 
Miriam tilldelas kulturstipendium om 16 000 kronor för att utvecklas 
som musiker och kunna ta musiklektioner av erfarna slagverkare. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att paragrafen justeras 
omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är  
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt  
detta förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-11-09 § 83 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00592-1 - Kulturstipendium 2022 - 

samlingsärende 
• Bilaga Bestämmelser för kulturstipendium och 

hedersomnämnande antagna av KF 2016-06- 687025_1_1 
• Carina Möllerberg föredrar ärendet. 
• Förteckning över ansökningar, nomineringar och förslag till  
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stipendiater delas ut vid sammanträdet och samlas sedan in igen. 
_ _ _ _ 
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§ 109 Idrottsstipendium och hedersomnämnande 
2022 
(KFN-2022-00015-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Wilma Hoffman Sundsvalls kommuns 

idrottsstipendium 2022 på 10 000 kr som stöd till fortsatt 
utveckling. 

 
att tilldela Leon Ölmerud Kjellman Sundsvalls kommuns 

idrottsstipendium 2022 på 10 000 kr som stöd till fortsatt 
utveckling. 

 
att tilldela Obada Tabbakh Sundsvalls kommuns 

idrottsstipendium 2022 på 10 000 kr som stöd till fortsatt 
utveckling. 

 
att tilldela Ellen Hintala Sundsvalls kommuns utmärkelse Ledare 

för unga 2022 med en symbolisk gåva. 
 
att tilldela Lars och Lena Eriksson Sundsvalls kommuns 

Hedersomnämnande 2022 med en symbolisk gåva. 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

Ärendet 
Sammanlagt 18 nomineringar har kommit in till idrottsstipendium, 
utmärkelse till ledare för unga samt hedersomnämnande år 2022. Av 
dessa är 12 nomineringar till idrottsstipendium, 2 nomineringar till 
utmärkelsen ledare för unga och 4 nomineringar till ett 
hedersomnämnande. 
 
Motivering 
 
Idrottsstipendium 
Wilma Hoffman, 16 år, brottas för föreningen SAIK. Hon har under 
vårsäsongen 2022 vunnit i princip allt som går att vinna inom 
Sveriges gränser. Bland annat så blev hon Svensk 
Ungdomsmästarinna 2022. Förutom stora framgångar inom Sverige 
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så har hon under året även tävlat framgångsrikt internationellt i 
landslaget, med exempelvis ett silver i Nordiska 
ungdomsmästerskapen. Under vårsäsongen så vann Wilma en stor 
tävling i Chicago och är väldigt sugen på att försvara sin titel. Ett 
stipendium skulle ge henne den ekonomiska möjligheten att få 
uppfylla den önskan. Wilma läser på Sundsvalls brottargymnasium 
och hjälper ofta till som tränare för de yngre tjejerna. 
 
Wilma Hoffman får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2022 på 
10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
Leon Ölmerud Kjellman, 16 år, brinner för friidrott och började 
träna med Sundsvalls friidrott när han var 9 år. Hans främsta grenar 
är löpning och då helst explosiva distanser som 200 meter och 400 
meter, men även 800 meter och 300 meter häck är han topp tio i 
Sverige i för sin åldersgrupp.  
 
Främsta meriter: 
  
Ungdoms-SM ute 2022, 400 meter: silver 
Ungdoms-SM inne 2022, tresteg: brons 
Norrlandsmästerskapen 2022, guld 800 meter, 400 meter, 200 meter. 
Samt fjärdeplatser Ungdoms-SM ute, 2022, 200 meter och ungdoms-
SM ute 2021, 300 meter.  
 
Ett stipendium möjliggör ytterligare satsning i form av träningsläger 
och specialträning. 
 
Leon Ölmerud Kjellman får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 
2022 på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
Obada Tabbakh, 15 år, kom från Syrien till Sverige i slutet av 2016 
och han har ett stort engagemang, vilja och framför allt talang för 
bordtennisen. Obada är rankad som Norrlands bästa 15 åring och top-
10 i Sverige. Under 2021 och 2022 har Obada bland annat vunnit 
Nordsvenskamästerskapen, vunnit Södra Norrlands 
distriktsmästerskap, placerat sig topp 16 på Ungdoms SM. Han är 
rankad 1:a bland spelare 2007 i Norrland och rankad topp-10 i 
Sverige bland spelare födda 2007. 
 
Obada brinner även för andras utveckling och han har gått två 
tränarutbildningar och hjälper ofta till att träna ungdomarna i 
klubben. Regelbundet tävlande runtom i Sverige blir en stor kostnad. 
Ett idrottsstipendium skulle innebära ekonomiskt stöd som möjliggör 
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att Obada kan delta på Elit-tävlingar över hela Sverige samt 
förutsättningar att kunna fortsätta satsa på bordtennis och en knuff i 
rätt riktning mot uttagning till ungdomslandslaget. 
 
Obada Tabbakh får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2022 på 
10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
Ledare för unga 
Ellen Hintala 
Med ett brinnande engagemang, kompetens och glädje för sporten, 
smittar hon av sig till föreningens barn och ungdomar på ett 
fantastiskt sätt. Från skridskoskola till A åkare delar hon med sig och 
coachar på ett fantastiskt sätt med sin kunskap och erfarenhet. Alltid 
med glädje och glimten i ögat. Hon är noggrann och tydlig på ett bra 
sätt, otroligt engagerad, vill barnens bästa, hon är superbra på både 
konståkning och med barnen och ungdomarna, både på isen och 
utanför. Ellen ser och behandlar alla lika oavsett nivå. Hon är snäll 
och rolig och förutom att vara en bra förebild och inspiration för 
barnen och ungdomarna så är hon en riktig klippa för föreningen 
Sundsvalls konståkningsklubb. 
 
Ellen Hintala tilldelas Sundsvalls kommuns utmärkelse Ledare för 
unga 2022 med en symbolisk gåva. 
 
Hedersomnämnande 
Lars och Lena Eriksson 
Lars Eriksson och hans fru Lena, ställer upp i "ur & skur" för 
Kovlands Idrottsförening. Deras stora engagemang, driv och hjärta 
för föreningen bidrar stort i framgången för KIF. De har under många 
år alltid funnits till hands i föreningen och ser bland annat till att 
årliga evenemang hålls i fina Ånäsparken, evenemang som stödjer 
ungdomsidrotten och framförallt breddidrotten, vilket också ger 
ringar på vattnet och sätter Kovland på kartan. Lars och Lena är 
riktiga eldsjälar som helt ideellt gör allt som krävs för föreningen.  
 
Lars och Lena Eriksson tilldelas Sundsvalls kommuns 
Hedersomnämnande 2022 med en symbolisk gåva. 
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Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att paragrafen justeras 
omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är  
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt  
detta förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-11-09 § 81 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00015-1 - Idrottsstipendium och 

hedersomnämnande 2022 
• Bilaga Regelverk för idrottsstipendium, ledare för unga och 

hedersomnämnande – 220622 
• Förteckning över ansökningar, nomineringar och förslag till 

stipendiater delas ut vid sammanträdet och samlas sedan in igen. 
_ _ _ _ 
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