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Protokollet omfattar §§ 76-86 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Per Lindstrand 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Robin Håkansson. 
 
_ _ _ _  
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-28 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 76 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övriga frågor 

anmälda av Patrik Åhlund (SD), Lars AG Carlsson (M) och 
Per Lindstrand (M). 

 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 77 Information 
 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Berättar att det blev en lyckad invigning av projekt Dynamo, 
med mellan 1500-2000 besökare. 

 
• Informerar att det är mycket sjukskrivningar i förvaltningen 

på grund av Covid-19. 
 
• Informerar att kommunen i dagsläget inte vet hur inflationen 

kommer påverka verksamheterna och att förvaltningen till 
exempel måste hålla koll på hur föreningar kan komma att 
påverkas. 

 
• Informerar att förvaltningen har startat igång 

verksamhetsplaneringen för nästa år men att hänsyn kommer 
att tas för kommande beslut om mål och resursplan i 
kommunfullmäktige. 
 

• Informerar att kommunen har satt igång ett beredskapsarbete 
inför eventuell etablering av stor arbetsgivare. 

 
• Informerar att en ny kommunikationsdirektör är på plats. 

 
 
Avdelningschef för Ungdomsavdelningen Lar-Ove Johansson: 
 

• Ger en återkoppling om nämndens handlingsplan mot droger 
samt informerar om hur drogsituationen kopplat till ungdomar 
ser ut i kommunen. 

 
 
Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Informerar att upphandlingen av idrottshallarna är avslutad 
och att förvaltningen kommer återkomma med mer 
information i frågan. 

_ _ _ _ 
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§ 78 Uppföljning av schablonersättning 2021 
(KFN-2022-00279-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar till 

kommunstyrelsekontoret avseende frågor om statlig 
schablonersättning för mottagande av vissa nyanlända 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 250 att fastställa 
riktlinjer för fördelning av statlig schablonersättning för mottagande 
av vissa nyanlända. Kommunfullmäktige beslutade även att 
kommunstyrelsen årligen följer upp användningen av 
schablonmedlen.  
  
Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-12-03 § 257 ska det i 
uppföljningen framgå hur resurserna fördelats per kön, kvinna/flicka 
och man/pojke.  
  
Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas svar och kan i samband 
med detta ändra eller ta fram nya punkter som nämnderna ska 
redovisa. Nämnderna uppmanas att komma med synpunkter på den 
nuvarande fördelningen av schablonbidraget och ge eventuella 
förslag till förändringar. Nämndernas svar kommer att ligga till grund 
för en eventuell översyn av fördelningen inför 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 – 

2022-09-14 § 67 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00279-2 - Uppföljning av 

schablonersättning 2021 
_ _ _ _ 
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§ 79 Uppföljning av Ibn Rushds verksamhet i 
Sundsvall 
(KFN-2022-00325-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  notera informationen, samt 
 
att  med denna uppföljning avsluta ärendet. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 
januari 2022 om verksamhetsbidrag till studieförbund i Sundsvall1. I 
samband med det beslutades även att förvaltningen skulle undersöka 
om Ibn Rushd i Sundsvall har bedrivit verksamhet som strider mot de 
grundläggande villkoren för att erhålla statsbidrag och även redovisa 
vilken verksamhet förbundet bedriver i Sundsvall. Samt att det som 
framkommer i undersökningen ska återrapporteras till nämnden i 
september 2022.  
 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Patrik Åhlund (SD) önskar lämna en protokollsanteckning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jeanette Hedlunds (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden 
beslutar enligt detta förslag. 
 
Ordföranden godkänner Patrik Åhlunds (SD) protokollsanteckning.  
 
 

 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-26, § 4, KFN-2021-00005, se bilagor 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-28 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Protokollsanteckning 
Patrik Åhlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning: I 
Sverigedemokraterna har vi ingen förändrad syn gällande att inte ge 
Ibn Rushd stöd, mot bakgrunden av att de haft formella kopplingar 
till den radikala rörelsen Muslimska brödraskapet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-09-14 § 66 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00325-6 - Uppföljning av Ibn 

Rushds verksamhet i Sundsvall 
• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 

sammanträde den 2022-01-26 - Verksamhetsbidrag till 
studieförbund för 2022 

• Bilaga Verksamhetsbidrag till studieförbund för 2022 
• Bilaga Fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden 

2022 
• Bilaga IbnRushd kurser.jpg 
_ _ _ _ 
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§ 80 Omfördelning av investeringsmedel för 
Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum 
(KFN-2022-00318-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avsätta 500 tkr i kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget i MRP 2021-2022 med plan för 
2023-2024 till i februari 2020 beslutade satsningar på 
Norra Berget (2020-02-26, § 16, KFN-2020-00050) 

 
att  förvaltningen får mandat att tillsammans med 

Drakfastigheter omfördela avsatta investeringsmedel 
mellan de satsningar som nämnden beslutade om i 
februari 2020 (2020-02-26, § 16, KFN-2020-00050) 

 
att  ambitionen vad gäller lekplatsen på Norra Berget 

fortsatt ska vara hög  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att 19,9 mnkr av de 

investeringsmedel som 2021 avsätts för kulturarv i 
kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i MRP 
2021-2022 med plan för 2023-2024 ska flyttas till 
kommunstyrelsens investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 

Ärendet 
I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i MRP 2021-2022 
med plan för 2023-2024 avsätts 2021 19,9 mnkr för investeringar på 
Norra Berget. Detta ärende gäller fördelningen av dessa 
investeringsmedel, dels mellan olika satsningar på Norra Berget och 
dels från kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 
kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 

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 – 

2022-09-14 § 65 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00318-1 - Omfördelning av 

investeringsmedel för Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum 
_ _ _ _ 
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§ 81 Tillkommande verksamhetsanpassningar i 
Kulturmagasinet 
(KFN-2021-00652-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  uppdra till förvaltningen att uppdra till Drakfastigheter att 

avropa 2 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för 
anpassningar och myndighetskrav 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden för verksamhetsanpassningar i 
Kulturmagasinet. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska flytta sin verksamhet i 
Barkskeppet till Kulturmagasinet. De anpassningar som krävs i 
Kulturmagasinet blir dock mer omfattande och dyrare än beräknat. I 
detta ärende föreslår därför förvaltningen nämnden besluta att tillföra 
ytterligare medel för anpassningar och ombyggnationer i 
Kulturmagasinet. 
 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jeanette Hedlunds (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden 
beslutar enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-09-14 § 64 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00652-5 - Tillkommande 

verksamhetsanpassningar i Kulturmagasinet 
• Elin Berglund föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 82 Nytt utomhusbad i Maland. Redovisning av 
förstudie och beslut om investering 
(KFN-2022-00353-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förstudien för det nya utomhusbadet i Maland 
 
att  redovisningen av förstudien för det nya utomhusbadet i 

Maland ersätter den statusrapport som nämnden 
beslutade om 2022-06-22, § 63 (KFN-2020-00781) 

 
att  investera upp till och med 35 mnkr i ett nytt 

utomhusbad i Maland 
 
att  uppdra till förvaltningen att uppdra till Drakfastigheter 

att avropa investeringsmedel ur kommunstyrelsens 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för det 
nya utomhusbadet i Maland 

 

Ärendet 
I MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024 avsätts 62 mnkr 2022 för 
nya utomhusbad i Nacksta och Maland. I januari 2021 beslutade 
kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Drakfastigheter göra en inledande förstudie för de 
nya utomhusbaden. 
 
I detta ärende redovisas förstudien för det nya utomhusbadet i 
Maland. Förstudien innehåller de delar som nämnden beslutade om i 
januari 2021: omvärldsanalys, behovsanalys, områdesanalys, förslag 
på placering och funktioner, blockskisser, kostnadsberäkningar och 
en tidsplan för genomförandet. Förvaltningen föreslår därför 
nämnden besluta att godkänna förstudien. Förvaltningen föreslår 
även nämnden besluta att investera upp till och med 35 mnkr i ett 
nytt utomhusbad i Maland. 
 

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 – 

2022-09-14 § 63 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00353-1 - Nytt utomhusbad i 

Maland. Redovisning av förstudie och beslut om investering 
• Bilaga Förstudieslutrapport 1.0 Nya Malandsbadet 20220824 
• Bilaga Malandsbadet - blockskiss 20220823 
• Elin Berglund föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 83 Idrottspolitisk strategi för Sundsvalls 
kommun 
(KFN-2022-00030-23) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att  stryka hela kapitel 3 om Vision 
 
att  under 8.3.1. ändra rubriken i det tredje strategiska 

ställningstagandet till: ”Äldre personer ska ha förutsättningar 
för fysisk aktivitet i Sundsvalls kommun” 

 
att  under 8.3.1. ändra det femte strategiska ställningstagandet till 

”Utveckla tillgängligheten till idrott- och friluftslivutrustning” 
 
att  under 8.5.1. stryka det fjärde stycket under strategiska 

ställningstagandet ”Sundsvalls kommun ska erbjuda goda och 
jämlika förutsättningar för spontanidrott både utomhus och 
inomhus” d.v.s. ”Det ska även finnas goda förutsättningar för 
spontanidrott inomhus. Sundsvalls kommun behöver se över 
hur idrottshallar i större utsträckning kan användas för 
spontanidrott av föreningar och privatpersoner.” 

 
att  med ovanstående ändringar godkänna förslaget till 

idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun och överlämna 
den till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 
 
Nämnden föreslår fullmäktige besluta 
 
att  anta förslaget till idrottspolitisk strategi för Sundsvalls 

kommun 
 
att  ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att samordna arbetet 

med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av den 
idrottspolitiska strategin 

 
att  ge samtliga nämnder och berörda bolag i uppdrag att delta i 

arbetet med, och genomförandet av, den idrottspolitiska 
strategins handlingsplan 
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att  ge samtliga nämnder och berörda bolag i uppdrag att inarbeta 
den idrottspolitiska strategin och dess handlingsplan i sina 
verksamhetsplaner med återrapportering till kommunstyrelsen 
i samband med delårs- och årsrapporter 

 
att  uppföljning och revidering av strategins innehåll ska 

genomföras vart fjärde år med en första revidering 2026 
 
att  uppföljning av barnkonsekvensanalysen ska följa samma 

tidsram som den idrottspolitiska strategin 
 
 

Ärendet 
Ett förslag till idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun har 
tagits fram. Syftet med strategin är att tydliggöra Sundsvalls 
kommuns idrottspolitiska inriktning de kommande åren. Strategin har 
vuxit fram genom omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning från 
forskning och aktuella studier. Dialog inom kommunen och dess 
olika verksamheter och dialog med representanter från lokala 
idrottsföreningar, barn och unga har varit vägledande. Den 
idrottspolitiska strategin är ett övergripande dokument vars innehåll 
ska brytas ned till uppföljningsbara aktiviteter i en handlingsplan. 
Strategin har skickats på remiss internt till samtliga förvaltningar och 
bolag och externt till intressenter i Sundsvalls kommun.  
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till följande att-satser: 
 
att stryka hela kapitel 3 om Vision 
 
att under 8.3.1. ändra rubriken i det tredje strategiska 
ställningstagandet till: ”Äldre personer ska ha förutsättningar för 
fysisk aktivitet i Sundsvalls kommun” 
 
att under 8.3.1. ändra det femte strategiska ställningstagandet till  
”Utveckla tillgängligheten till idrott- och friluftslivutrustning” 
 
att under 8.5.1. stryka det fjärde stycket under strategiska 
ställningstagandet ”Sundsvalls kommun ska erbjuda goda och 
jämlika förutsättningar för spontanidrott både utomhus och 
inomhus” d.v.s. ”Det ska även finnas goda förutsättningar för 
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spontanidrott inomhus. Sundsvalls kommun behöver se över hur 
idrottshallar i större utsträckning kan användas för spontanidrott av 
föreningar och privatpersoner.” 
 
att med ovanstående ändringar godkänna förslaget till idrottspolitisk 
strategi för Sundsvalls kommun och överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Ordföranden Niklas Evaldsson (V) yrkar vidare, för majoritetens 
räkning, bifall till resterande att-satser i förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ajournering begärs av Per Lindstrand (M) och genomförs 15.51-15-
55, varpå sammanträdet återupptas. 
 

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 – 

2022-09-14 § 68 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00030-23 - Idrottspolitisk strategi 

för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Bilaga - sammanställning av remissvar 
• Bilaga Förslag till idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun 

version 2022-08-24 
• Bilaga Bilaga 1 - nuläge i siffror 
• Bilaga Bilaga 2 - förklaring begrepp 
• Bilaga Bilaga 3 - relaterade styrdokument och lagar 
• Bilaga Bilaga 4 - dialogresultat och föreläsningar 
• Malin Håkansson föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 84 Delårsrapport tertial 2 2022 
(KFN-2021-00379-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport 2 av nämndens 

verksamhetsplan 2022 
 
att  godkänna statusrapport 2 av nämndens interna 

kontrollplan 2022 
 

Ärendet 
Delårsrapportering av nämndernas verksamhet sker två gånger per år 
i Sundsvalls kommun innan en avslutande årsrapport. Detta ärende 
behandlar den andra delårsrapporten efter tertial 2 (jan-aug). 
Förvaltningen rapporterar status och utfall av nämndens verksamhet 
som innefattar nämndens grunduppdrag, nämndens prioriteringar 
utifrån fullmäktiges mål- och resursplan, riskhantering, nämndens 
ekonomiska ramar samt genomförandet av kommungemensam 
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-2021-00379-19 - Delårsrapport tertial 2 

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

kontrollplan 
• Marcus Svanberg och Anders Uddén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 85 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-09-28 
(KFN-2022-00034-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-09-21 
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-2022-00034-13 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-09-28 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-09-28 
_ _ _ _ 
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§ 86 Övriga frågor 
 
Patrik Åhlund (SD) frågar hur det går för Tornhuset, hur 
fyllnadsgraden ser ut för huset och om föreningar har hittat dit? 
 
Avdelningschef Lars-Ove Johansson svarar att Ungdomsavdelningen 
fyller huset och att både ungdomar och föreningar hittat dit. Än är 
inte musikverksamheten i källaren i full gång men kommer vara det 
inom en snar framtid.  
 
 
Lars AG Carlsson (M) frågar varför ingen skylt har satts upp vid 
statyn av Frida Stéenhoff? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att han tar frågan 
med sig tillbaka till förvaltningen. 
 
 
Per Lindstrand (M) frågar hur statyn av Kjell Lönnå ska 
finansieras? Han meddelar att det finns externa intressenter som kan 
tänka sig att finansiera. 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen tar 
med sig den informationen. Han informerar också att statyn kommer 
upprättas i samråd med familjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-09-28 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Uppdragsavtal Baldershallen. (KFN-2021-00253) 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla. 

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

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

Tidsbegränsad anställning 2022-05-30 – 2022-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd/samordnare, 100 %, 

Himlabadet. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-05. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-09-05 – 2023-03-05. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 50 %, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-08-15 – 2023-08-14. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-08-15. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-08-15. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-08-15. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-09-01 – 2023-08-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Matforshallen. 

Tidsbegränsad anställning 2022-08-15 – 2022-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Matforshallen. 

Tidsbegränsad anställning 2022-08-22 – 2023-01-08. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Idrottsplatsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-06-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd/samordnare, 100 %, 

Himlabadet. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-05. 
- Beslut om avslut av anställning, Himlabadet. Orsak – enskilt avtal. 
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5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Bredsands 

fritidsgård. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-08-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Alnö/Skönsbergs 

fritidsgårdar. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-05. 
- Ändring av anställning. Fritidsledare, Skönsmons fritidsgård. Ändring 

– arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Fritidsledare, Nacksta fritidsgård. Ändring – 

arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Fritidsledare outbildad, Nacksta fritidsgård. 

Ändring – arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Fritidsledare, Skönsmons fritidsgård. Ändring 

– arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Personlig assistent, Skönsmons fritidsgård. 

Ändring – arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Enhetschef, Tornhuset. Ändring – arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Fritidsledare, Alnö/Skönsbergs fritidsgårdar. 

Ändring – arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Fritidsledare, Bredsands fritidsgård. Ändring – 

arbetsplats.  
- Ändring av anställning. Ungdomssamordnare, Ungdomsavdelningen. 

Ändring – arbetsplats.  
- Beslut 2022-06-15 om tillåten bisyssla, informatör, 

Ungdomsavdelningen.  
- Beslut om avslut av anställning. Alnö/Skönsbergs fritidsgårdar. Orsak 

– enskilt avtal. 
 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, 100 %, Scenservice. 

Tidsbegränsad anställning 2022-08-15 – 2022-11-13. 
- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 80 %, Friluftsmuseerna. 

Tidsbegränsad anställning 2022-06-13 – 2022-08-21. 
- Ändring av anställning. Kultursekreterare, Scenservice. Ändring – 

arbetsplats. 
- Ändring av anställning. Kulturassistent, Sundsvalls museum. Ändring 

– förlängning av anställning. 
- Ändring av anställning. Kulturassistent, Friluftsmuseerna. Ändring – 

förlängning av anställning.  
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 75 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-07-04 – 2022-08-07. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 75 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-07-04 – 2022-08-07. 

- Anställnings- och lönebeslut. IT-bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-01. 

- Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 50 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-09-12 – 2022-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Budget- och skuldrådgivare, 100 %, 
Sundsvalls stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-09-12. 

- Beslut om avslut av anställning, Sundsvalls stadsbibliotek. Orsak – 
enskilt avtal. 

 

8. Staben 
- Inga beslut att anmäla.  

9. Föreningsbyrån12 
- Föreningen Sundsvalls Brandkår beviljas ett arrangemangsbidrag 

om 8 000 kronor. (KFN-2022-00255) 
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 

500 kronor. (KFN-2022-00288) 
- GIF Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

200 000 kronor. (KFN-2022-00241) 
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 

3 000 kronor. (KFN-2022-00290) 
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 6 

800 kronor. (KFN-2022-00289) 
- Nivren Folkdansgille beviljas ett arrangemangsbidrag om 9 900 

kronor. (KFN-2022-00339) 
- Njurunda hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 1 

500 kronor. (KFN-2022-00351) 
- Dykets intresseförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 35 000 

kronor. (KFN-2022-00338) 
- Alnö Hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 

60 000 kronor. (KFN-2022-00352) 
- Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 

7 000 kronor. (KFN-2022-00291) 
- Sundsvall Demolition Rollers beviljas ett utvecklingsbidrag om 

10 000 kronor. (KFN-2022-00372) 
- ABF Västernorrland beviljas ett arrangemangsbidrag om 20 000 

kronor. (KFN-2022-00348) 
 

 

 
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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10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från miljökontoret, 2022-06-10, ansökan om dispens 

från reservatsföreskrifter Sidsjön för anläggning av två 
mötesplatser. (KFN-2022-00313) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-07-04, 
granskning gällande ändring av detaljplan för del av kvarteret 
Guldsmeden, Guldsmeden 7, 8, 9 och 12, Sundsvalls kommun. 
(KFN-2022-0000341) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-06-28, samråd 
gällande ändring av detaljplan för Kv. Köpmannen 3, Sundsvall, 
Sundvalls kommun. (KFN-2022-00324) 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-09-14. 

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

 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30 § 120 ”Strategi för social 
hållbarhet”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 141 ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 142 ”Strategi för en 
hållbar digital utveckling 2030”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 145 ”Scenkonst 
Västernorrlands reviderade styrdokument, ägardirektiv”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 147 ”Reglering av 
uthyrning elsparkcyklar i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 148 ”Uppdrag förstärkt 
arbetslinje”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 149 ”Motion (M) om 
ordning gällande elsparkscyklar”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2022-06-13 § 140 ”Revidering av 
riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering”. 
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- Kommunstyrelsens beslut 2022-09-12 § 184 ”Drift och underhåll 
av cykelarena tillskjutande av driftmedel” 
 

 

15. Övrigt 
- Beslut individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-06-15 § 125 

”Redovisning av samverkan och samarbete med fältverksamheten 
med kultur- och fritidsförvaltningen”. 

- Yttrande i ärende angående byggstängsel runt fastigheten 
Norrmalm 1.29. (KFN-2022-00469) 
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