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Tid Kl. 14:00-16:30  
Plats Tornhuset, Köpmangatan 15, Sundsvall  

 
Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande 
 Ulf Bylund (S) v ordförande 
 Annika Kallin (S)  
 Ludvig Lind (S) §§ 12-13 
 Goran Garmiani (S) ers. för Ludvig Lind (S), §§ 14-23 
 Karolina Sundberg (S)  
 Robin Zetterberg (C)  
 Per Lindstrand (M)  
 Josefin Eurenius (M)  
 Christian Mantere (SD)  
 Hans Brynielsson (KD)  
 Marie Sundman (L)  

 
Ersättare Goran Garmiani (S) §§ 12-13 
 Åsa Selander (S)  
 Elliot Norberg (S)  
 Lena Sjöberg (S)  
 Pernilla Holgert (S)  
 Ylva Gäverth (M)  
 Alexander Degerfeldt (M) §§ 12-15 
 Kent Sundström (SD)  
 Jörgen Holmqvist (KD) §§ 12-15 
 Joachim Jonsson (KD)  

 
Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Mona Harr Ströhlein enhetschef, § 13 
 Vincent Arvidsson projektledare, §§ 12-13 
 Tommy Lerstrand avdelningschef, §§ 12-15 
 Evelina Wesslén handläggare, §§ 13-14 
 Malin Håkansson processledare, §§ 13-18 
 Marcus Svanberg verksamhetscontroller, §§ 16-23 
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Protokollet omfattar §§ 12-23 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Josefin Eurenius 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll. 
Ersättare är Christian Mantere. 
 
_ _ _ _  
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§ 12 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övriga frågor 

anmälda av Per Lindstrand (M) och Robin Zetterberg (C). 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 13 Information 
 
Enhetschef för Tornhuset Mona Harr Ströhlein: 
 

• Ger en rundvandring av lokalerna samt informerar om 
verksamheten i Tornhuset. 

 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar att avdelningarna arbetar med 
verksamhetsplanering och budget. 

 
• Informerar att utvecklings- och lönesamtalen är igång och 

ska vara klara innan februari är slut. 
 

• Informerar att alla förvaltningar ska göra en snabbanalys av 
vilken kapacitet förvaltningarna har att klara av en eventuell 
etablering av storskalig industri.  

 
• Informerar om de tidningsartiklar som handlat om ett 

samarbete en avdelning haft med en person som visade sig 
vara straffad. I dagsläget så syns inte alla typer av brott i de 
belastningsregister förvaltningen efterfrågar vid anställning. 
Förvaltningen kommer, om möjligt, ändra rutinerna 
omgående för att begära mer utförliga belastningsregister. 
Denna fråga kommer även att lyftas på kommundirektionen.  

 
• Informerar att förvaltningen har startat upp arbetet med 

Sundsvalls 400 års jubileum. Ett beslut kommer tas upp i 
nämnden i mars.  

 
• Informerar att förvaltningens verksamheter löper på bra. 

 
Projektledare Vincent Arvidsson: 
 

• Sammanfattar projekt Dynamo och informerar om 
resultatspridning, status för Södra Berget Bike Arena samt 
drift och underhåll.  

 
_ _ _ _ 
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§ 14 Ändringar i regelverket för föreningsbidrag 
(KFN-2021-00046-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa ändringar i Regelverk för föreningsbidrag 

enligt förvaltningens förslag daterat 2023-01-16, samt  
 
att nämndens uppdrag från 2021-02-04, om hantering av 

skolidrottsföreningars verksamhetsstödjande bidrag, 
kan anses avslutat i och med detta ärende. 

 
 

Ärendet 
Regelverket för föreningsbidrag har utvärderats. I detta ärende 
föreslår Föreningsbyrån ändringar för att förbättra regelverket.  
 

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 –  

2023-02-08 § 3 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00046-1 - Ändringar i regelverket 

för föreningsbidrag 
• Bilaga Regelverk för föreningsbidrag – FÖRSLAG 
• Evelina Wesslén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 15 Avgifter idrotts- och fritidsavdelningen 2023 
- komplettering simhallar 
(KFN-2022-00602-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till avgifter för hyra av 

simhallar, att gälla fr.o.m. augusti 2023.  
 
 

Ärendet 
Avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ses över 
årligen i samband med budgetarbetet och revideras vid behov. 
Kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 21 december 
2022 beslut om avgifter 2023 för idrotts- och fritidsavdelningen. 
Avgifter för hyra i simhallar undantogs i beslutet och förvaltningen 
fick i uppdrag komma med ett nytt förslag till nämnden vid 
sammanträdet i februari 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 –  

2023-02-08 § 5 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00602-4 - Avgifter idrotts- och 

fritidsavdelningen 2023 - komplettering simhallar 
• Bilaga Förslag hyra i simhall fr.o.m. augusti 2023 
• Tommy Lerstrand föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-22 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 16 Slutrapportering - projekt idrottspolitisk 
strategi 
(KFN-2022-00030-28) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens slutrapport av projekt idrottspolitisk 

strategi och avsluta projektet. 
 

Ärendet 
Förvaltningen har haft i uppdrag att samordna ett projekt för 
framtagande av en idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun. 
Strategin är klar och planeras lyftas till kommunfullmäktige för 
beslut i januari 2023. Projektets mål har uppnåtts inom budget och 
tidsram. Förvaltningen har skrivit en slutrapport och anser att 
projektet därmed kan avslutas. 
 

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 –  

2023-02-08 § 6 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00030-28 - Slutrapportering - 

projekt idrottspolitisk strategi 
• Bilaga Slutrapport - projekt idrottspolitisk strategi 
• Malin Håkansson föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 17 Val av ledamöter och ersättare till det lokala 
rådet i Bredsand 2023-2026 
(KFN-2023-00044-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse följande ledamöter till det lokala rådet i Bredsand 

perioden 2023-2026: 
 
 Niklas Evaldsson (V), ledamot, ordförande 
 Lisa Tynnemark (S), ledamot 
 Henrik Rinstad (S), ledamot 
 Alicja Kapica (M), ledamot 
 Johan Brännström (L), ledamot 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige tog 2019-12-16 (KS-2019-00885) beslut 
angående organisatorisk placering och arbetsordning för lokala råd. 
Det beslutas bland annat att organisatoriskt placera lokalt råd för 
Bredsand under kultur- och fritidsnämnden.  
 
Det lokala rådet i Bredsand har varit aktivt under föregående 
mandatperiod. Rådets arbete och förutsättningar har till viss del 
begränsats av Covid-19 pandemin men bedöms vara ett bra forum för 
lokal dialog. Därför ska det lokala rådet fortsätta sitt arbete under 
mandatperioden 2023-2026.   
 
Kultur- och fritidsnämnden ska i detta ärende välja ledamöter och 
ersättare till lokala rådet i Bredsand för mandatperioden 2023-2026.  

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för Blå alliansens räkning, att utse Alicja 
Kapica (M) och Johan Brännström (L) till ledamöter i det lokala 
rådet i Bredsand.  
 
Majoriteten gav förslag på följande ledamöter på arbetsutskottets 
sammanträde 8 februari: 
 
Niklas Evaldsson (V), ledamot, ordförande 
Lisa Tynnemark (S), ledamot 
Henrik Rinstad (S), ledamot 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet Per Lindstrands 
(M) yrkande samt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2023-02-08 § 7 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2023-00044-1 - Val av ledamöter och 

ersättare till det lokala rådet i Bredsand 2023-2026 
_ _ _ _ 
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§ 18 Val till kultur- och fritidspresidiet 
(KFN-2023-00023-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse följande representanter till kultur- och fritidspresidiet 

perioden 2023-2026: 
 
 Niklas Evaldsson (V), ordinarie representant 
 Per Lindstrand (M), ordinarie representant 
 Ulf Bylund (S), ersättare 
 Hans Brynielsson (KD), ersättare 
 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland är en fristående 
intresseorganisation som ägs av länets kommuner. 
Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag är att stödja 
kommunernas samverkan inom vissa områden, däribland kultur och 
fritid. Kultur- och fritidsnämnden ska välja kommunens företrädare 
till kultur- och fritidspresidiet.  

Överläggning 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
att utse Ulf Bylund (S) till majoritetens ersättare i kultur- och 
fritidspresidiet. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för Blå alliansens räkning, att utse Hans 
Brynielsson (KD) till Blå alliansens ersättare i kultur- och 
fritidspresidiet. 
 
Majoriteten och Blå alliansen gav förslag på följande ordinarie 
representanter på arbetsutskottets sammanträde 8 februari: 
 
Niklas Evaldsson (V), ordinarie representant 
Per Lindstrand (M), ordinarie representant 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
ordförandens och Per Lindstrands (M) yrkanden samt arbetsutskottets 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2023-02-08 § 8 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2023-00023-3 - Val till kultur- och 

fritidspresidiet 
_ _ _ _ 
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§ 19 Övrigt valärende - konstutskottet 
(KFN-2023-00023-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att kultur- och fritidsnämndens konstutskott ska finnas kvar för  

mandatperioden 2023-2026. 
 
att utse följande ledamöter och ersättare till kultur- och  

fritidsnämndens konstutskott perioden 2023-2026: 
 
Ulf Bylund (S) – ledamot, ordförande 
Robin Zetterberg (C) – ledamot  
Josefin Eurenius (M) – ledamot 
Ludvig Lind (S) – ersättare 
Marie Sundman (L) – ersättare  

 

Ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-01-25 hänsköt 
nämnden beslut om konstutskott till nämndens sammanträde i 
februari. I detta ärende har nämnden att ta ställning till konstutskott. 
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, att 
kultur- och fritidsnämndens konstutskott ska finnas kvar för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ordföranden yrkar vidare, för majoritetens räkning, att utse Ulf 
Bylund (S) till ordförande, Robin Zetterberg (C) till ordinarie 
ledamot, samt Ludvig Lind (S), som ersättare, i konstutskottet 2023-
2026. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för Blå alliansens räkning, att utse Josefin 
Eurenius (M) till ordinarie ledamot, och Marie Sundman (L) till 
ersättare, i konstutskottet 2023-2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med  
ordförandens och Per Lindstrands (M) yrkanden. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2023-02-08 § 9 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2023-00023-4 - Övrigt valärende - 

konstutskottet 
_ _ _ _ 
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§ 20 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2023 
(KFN-2022-00335-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa förvaltningens förslag till nämndens 

verksamhetsplan 2023. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har, utifrån fullmäktiges beslutade 
mål- och resursplan samt kommunstyrelsens beslut om ekonomiska 
ramar för mål och resursplan för varje nämnd, upprättat förslag till 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023. 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för Blå alliansens räkning, avslag till 
förvaltningens förslag till beslut och bifall till Blå alliansens förslag 
till Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 

Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M), Hans Brynielsson (KD) 
och Marie Sundman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Per Lindstrands yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00335-1 - Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 
• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 - 

rapportbilaga 
_ _ _ _ 
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§ 21 Kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan 2023 
(KFN-2022-00674-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa nämndens interna kontrollplan för 2023 i enlighet 

med förvaltningens och nämndens förslag. 
 

Ärendet 

Enligt kommunallagen och i enlighet med kommunens reglemente 
för intern kontroll ska nämnden årligen ta fram en internkontrollplan 
inom sitt ansvarsområde. Förslaget grundar sig på en prioritering av 
risker efter risk- och konsekvensbedömning som genomfördes vid 
nämndens arbetsutskott den 8:e februari utifrån en delmängd 
identifierade riskområden från förvaltningen. 
 

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-2022-00674-1 - Kultur- och 

fritidsnämndens interna kontrollplan 2023 
• Bilaga Bilaga 1 Bruttolista och nämndens IKP 2023 
_ _ _ _ 
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§ 22 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2023-02-22 
(KFN-2023-00024-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2023-02-15 
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 
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-2023-00024-3 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2023-02-22 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2023-02-22 
_ _ _ _ 
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§ 23 Övriga frågor 
 
Per Lindstrand (M) frågar hur det går med framtagandet av en staty 
eller byst av Kjell Lönnå? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att en tjänsteperson 
inom förvaltningen har fått i uppdrag att upphandla och ta fram en 
gestaltning. Målet är att inviga ett konstnärligt minnesmärke någon 
gång under jubileumsåret för Sundsvall 400 år. 
 
 
Robin Zetterberg (C) frågar hur kontakten ser ut idag med 
Sundsvalls Cityhamn angående småbåtshamnen? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen har 
ständig kontakt med föreningen. Föreningen vet dock inte om de har 
möjlighet att ta över småbåtshamnen. Förvaltningen har tagit fram ett 
avtal för föreningen att ta ställning till. Om inte föreningen kan ta 
över hamnen finns ett annat alternativ för att säkra upp att det ska 
finnas båtplatser. 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2023-02-15 
 

 
1 (3) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2023-02-22 
 
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. Handläggare, 100 %, Uthyrningsbyrån. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-04-17. 

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

fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2023-02-06 – 2023-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Bredsands 

fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 2023-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fältassistent, 100 %, Trygghetsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-02-01. 

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

Scenservice. Tidsbegränsad anställning 2023-02-01 – 2025-03-31. 

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

stadsbibliotek Läsfrämjande. Tidsbegränsad anställning 2023-03-22 – 
2023-08-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Energirådgivare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek Samlingar. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-03-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek Kundtjänst. Tidsbegränsad anställning 2023-01-01 – 
2023-12-31. 
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8. Staben 
- Inga beslut att anmäla. 

9. Föreningsbyrån12 
- Ibn Rushd Studieförbund beviljas ett arrangemangsbidrag om 13 

000 kronor. (KFN-2023-00098) 
- Sundsvalls Ridklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 

lovaktivitet om 16 000 kronor. (KFN-2023-00113) 
- Frida Stéenhoffsällskapet beviljas ett arrangemangsbidrag om 8 

000 kronor. (KFN-2023-00015) 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

18 500 kronor. (KFN-2023-00051) 
 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2023-02-03, 

granskning gällande detaljplan för flerbostadshus i 
Njurundabommen, Njurunda Prästbol 1:19 och 1:107. (KFN-2023-
00045) 
 

 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-02-08. 

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

 

 
 

 
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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Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 § 20 ”Revidering av riktlinje 
bisyssla”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 § 21 ”Revidering av riktlinje 
pensionsförmåner”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 § 22 ”Revidering av riktlinje 
arbetskläder och personlig skyddsutrustning”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 § 23 ”Revidering av mall för 
anställningsavtal för chefer och medarbetare”. 

- Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskotts beslut 2023-
01-24 § 1 ”Slutredovisning av byggprojekt 2022-1”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 8 ”Idrottspolitisk 
strategi för Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 9 ”Samverkan mellan 
Sundsvall och Ånge för en jämlik digital omvandling”. 
 

15. Övrigt 
- Inga övriga ärenden att anmäla. 
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