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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Josefin Eurenius. 
 
_ _ _ _  
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§ 124  Lars Ahlin-stipendiat 2020 
 (KFN-2019-00776-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Elisabeth Rynell 2020 års Lars Ahlin stipendium, 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

Ärendet 
Den dåvarande kulturnämnden i Sundsvall inrättade 1991 ett Lars 
Ahlin- stipendium. Stipendiet delas ut till författare vilkas verk har 
frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar 
anknytning till Sundsvalls-området. Stipendiet kan även delas ut som 
stöd till forskning om Lars Ahlins liv och diktning. Lars Ahlin-
stipendiet har delats ut vartannat år sedan 1992. Stipendienämnd är 
Sundsvalls Kultur- och fritidsnämnd. Juryn, som bereder nämndens 
beslut, består av två representanter för Sundsvalls stadsbibliotek och 
två representanter för Lars Ahlin-sällskapet. Priset är på 50 000 kr 
samt en plakett utformad av Ulf Linde.  
 
Förslag till stipendiat 2020 presenteras vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-11-20. 
 
Planen är att 2020 års stipendieutdelning ska äga rum i april 2020. 

Motivering 
Elisabeth Rynell tilldelas 2020 års Lars Ahlin stipendium för att hon 
med ett språkbruk där sinnesförnimmelser driver berättandet, lyfter 
utsatta människors sökande efter försoning och mening. 
 
Elisabeth Rynell är född i Stockholm och uppvuxen i Årsta, 
Bandhagen och på Lidingö. Efter många år i Umeå bor hon numera 
omväxlande i Delsbo och i Stockholm. 
 
Debuten skedde 1975 med diktsamlingen ”Lyrsvit m.m. gnöl” som 
beskriver det chockartade mötet med Indien och mammans död i 
cancer. Hennes första roman "Veta hut" (1979), som handlar om en 
man som gör uppror, diskuterade tidens politiska moralfrågor. Efter 
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"Veta hut" följde tre diktsamlingar, "Onda dikter : 1978-
80", ”Sorgevingesorg” (1985) samt ”Sjuk fågel” (1988). Som lyriker 
har hon rört sig från det yviga och ordrika mot ett mer koncentrerat 
uttryck där civilisationskritiken hela tiden finns närvarande. I 
romanen ”En berättelse om Loka” (1990) flätas två kvinnors liv i 
olika tidsepoker samman i en suggestiv drömvärld. ”Nattliga samtal”, 
som utkom samma år, innehåller både dikter och prosabetraktelser. 
Liksom i den följande ”Öckenvandrare” (1993) är det genomgående 
temat här den förtvivlade sorgen och saknaden efter den bortgångne 
maken. 
 
Med kärleksromanen ”Hohaj” (1997) fick Elisabeth Rynell sitt stora 
genombrott. Romanen utspelar sig i Stöttingfjäll, ett vidsträckt 
lågfjällsområde i södra Lappland. ”Hohaj” är en roman om kärlek, 
förlust och förtvivlan, som berättas i två parallella tidsplan, 
omväxlande i tidigt och sent 1900-tal.  
Den efterföljande ”Till Mervas” (2002) utspelar sig till stor del i den 
trakt i Norrbotten där Elisabeth Rynell bodde som ung. I Lavas, som 
fått namnet Mervas i romanen, växte ett modernt gruvsamhälle upp 
under 1900-talets första hälft. När gruvdriften lades ner monterades 
hela samhället ner. Med ”I mina hus” (2006) återvänder Elisabeth 
Rynell till lyriken. Titeln associerar både till fysiska boningar i 
främst det norrländska inlandet och till de inre rum man som 
människa bär med sig genom livets olika skeden. Här blandas de 
tidigare samlingarnas civilisationskritik med en lovsång till livet i sin 
ursprunglighet. 
”Hitta hem” (2009) är en roman om brytningstider som även denna 
växlar mellan två tidsepoker. Två barn som båda känner sig som 
främlingar i sitt historiska sammanhang står i centrum. I romanen 
”Moll” (2017) fortsätter Elisabeth Rynell att gestalta en bitsk 
civilisationskritik och sökandet efter försoning och mening i en 
svåröverskådlig värld. Genomgående i både Elisabeth Rynells prosa 
och poesi är hennes starka känslomässiga intensitet som 
kännetecknas av öppenhet och sinnlighet i såväl skildringar av 
människors inre känsloliv som naturens olika uttrycksformer. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 
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2019-11-06 - § 87 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00776-1 - Lars Ahlin-stipendiat 

2020 
• Beskrivning av förslag till stipendiat delas ut vid sammanträdet 

och samlas sedan in igen. 
_ _ _ _ 
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§ 125  Lokalhistoriskt stipendium - 
tjänsteskrivelse 
 (KFN-2019-00364-16) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att tilldela Hans Ekman Sundsvalls kommuns stipendium för 

framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt 
innehåll på 20 000 kronor för sitt pågående arbete med att 
dokumentera guld- och silversmeder i Sundsvall från 1600-
talet fram till nutid. Parallellt med detta får vi också en inblick 
i hans eget yrkesliv från guldsmedslärling till 
guldsmedsmästare, 

 
att tilldela Ingela Hoffsten Sundsvalls kommuns stipendium för 

framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt 
innehåll på 20 000 kronor för forskning inför en bok om 
schlagerkompositören Kai Gullmar, 

 
att tilldela Njurunda hembygdsförening Sundsvalls kommuns 

stipendium för framställning av litteratur och media med 
lokalhistoriskt innehåll på 10 000 kronor för sitt arbete med 
Njurunda kvinnokarta, 

 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Sedan 2016 delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendium för 
framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll. 

Motivering 
Hans Ekman tilldelas 20 000 SEK för sitt pågående arbete med att 
dokumentera guld- och silversmeder i Sundsvall från 1600-talet fram 
till nutid. Parallellt med detta får vi också en inblick i hans eget 
yrkesliv från guldsmedslärling till guldsmedsmästare. 
 
Guld- och silversmeder tillhör de yrkesgrupper som har funnits längst 
i Sundsvall. Det är därför en intressant yrkesgrupp att dokumentera 
men också ett hantverk som är en del av vår lokalhistoria. 
Dokumentationen får ett mervärde i och med att Hans Ekman 
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kompletterar den med berättelsen om sitt eget yrkesliv. 
 
Ingela Hoffsten tilldelas 20 000 SEK för forskning inför en bok om 
schlagerkompositören Kai Gullmar. 
 
Kai Gullmar växte upp i Sundsvall och var en av de första kvinnliga 
schlagerkompositörerna. Ingela Hoffsten har under de senaste åren 
gjort radioprogram, tidningsartiklar och en tv-dokumentär om Kai 
Gullmar.  
 
Njurunda hembygdsförening tilldelas 10 000 SEK för sitt arbete 
med Njurunda kvinnokarta. 
 
Njurunda hembygdsförening har under flera år samlat material om ett 
70-tal kvinnors livshistorier till en skrift med titeln Njurunda 
kvinnokarta. Målet är att visa kvinnors historia och visa på kvinnors 
insatser i hem, yrkesliv, konst och samhälle.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-11-06 - § 86 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00364-16 - Lokalhistoriskt 

stipendium - tjänsteskrivelse 
• Bilaga Bestämmelser för stipendium för framställning av 

litteratur och media med lok 
• Lista över förslag till stipendiater delas ut vid sammanträdet och 

samlas sedan in igen. 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs 
_ _ _ _ 
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§ 126  Kulturstipendium 2019 
 (KFN-2019-00488-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Madeleine Hertz Sundsvalls kommuns 

kulturstipendium på 15 000 kronor för fortsatt utveckling 
inom konstområdet och för att arbeta platsspecifikt med 
Sundsvall inför kommande utställning, 

 
att tilldela Anna Engvall Sundsvalls kommuns kulturstipendium 

på 15 000 kronor för fortsatt utveckling inom designområdet 
och stöd för sitt examensarbete, 

 
att tilldela Erik Nylander Sundsvalls kommuns kulturstipendium 

på 15 000 kronor för fortsatt utveckling inom fotografi och 
för att arbeta vidare med projektet ”Margit och jag”, 

 
att tilldela Sofia Eriksson Sundsvalls kommuns kulturstipendium 

på 5 000 kronor för fortbildnings- och inspirationsresa för 
utveckling av körverksamhet, 

 
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 
Madeleine Hertz är född och uppvuxen i Sundsvall och Timrå och 
studerar masterutbildningen i Konst vid Konstfack. Madeleine 
arbetar med performativa och materialbaserade undersökningar av en 
stad i rörelse. Genom bearbetning av vardagliga ting blir 
slutresultatet video och skulpturala installationer. Sundsvalls 
kommun tilldelar Madeleine Hertz ett stipendium på 15 000 SEK för 
fortsatt utveckling inom konstområdet och för att arbeta platsspecifikt 
med Sundsvall inför kommande utställning. 
 
Anna Engvall är född och uppvuxen i Sundsvall och studerar 
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kandidatprogrammet i möbeldesign vid Malmstens, Linköpings 
universitet. Anna arbetar på ett ifrågasättande och 
gränsöverskridande sätt inom form och möbler och försöker ständigt 
knyta an till konst, skulptur och funktion. Sundsvalls kommun 
tilldelar Anna Engvall ett stipendium på 15 000 SEK för fortsatt 
utveckling inom designområdet och stöd för sitt examensarbete. 
 
Erik Nylander är född och uppvuxen i Sundsvall och har studerat 
Bildjournalistikprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Erik är 
en talangfull fotograf som har fått flera utmärkelser vid 
fototävlingarna College Photographer Of the Year och Årets bild. 
Sundsvalls kommun tilldelar Erik Nylander ett stipendium på 15 000 
SEK för fortsatt utveckling inom fotografi och för att arbeta vidare 
med projektet ”Margit och jag”. 
 
Sofia Eriksson har varit körledare i Gårdstjärns missionshus i tolv 
år. Hon övertog de två barnkörerna Gårdstjärnorna och har startat två 
nya körer, Ungdomskören och Kör`n. Sofia är engagerad, har en 
förmåga att få alla att växa och en rörlig ledarstil som aldrig vet av 
några hinder. Sundsvalls kommun tilldelar Sofia Eriksson ett 
stipendium på 5 000 SEK för fortbildnings- och inspirationsresa för 
utveckling av körverksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2019-11-06 - § 88 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00488-13 - Kulturstipendium 2019 

- samlingsärende 
• Bilaga Bestämmelser för kulturstipendium och 

hedersomnämnande antagna av KF 2016-06 
• Lista över förslag till stipendiater delas ut vid sammanträdet och 

samlas sedan in igen. 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
_ _ _ _ 
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§ 127  Idrottsstipendium och hedersomnämnande 
2019 - samlingsärende 
 (KFN-2019-00352-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Ella Bromée Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 

2019 på 10 000 kronor som stöd till fortsatt utveckling inom 
alpina skidåkningen, 

 
att tilldela David Engman Sundsvalls kommuns 

idrottsstipendium 2019 på 10 000 kronor som stöd till fortsatt 
utveckling inom karaten, 

 
att tilldela Gloria Muzito Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 

2019 på 10 000 kronor som stöd till fortsatt utveckling inom 
simningen, 

 
att tilldela Wolfgang Biedron utmärkelsen Ledare för unga 2019 

för sitt engagemang inom Judoclub Sundsvall, 
 
att tilldela HG Rådström utmärkelsen Hedersomnämnande 2019 

för sitt engagemang som ledare och tränare för basketlaget 
Blue Heroes, 

 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Sammanlagt har 29 nomineringar kommit in till idrottsstipendier, 
Ledare för unga och Hedersomnämnande.  

Motivering 
Ella Bromée 19 år - Ella Bromée är aktiv i Sundsvalls Slalomklubb 
och går sista året på Sundsvalls Gymnasium, NIU-alpint. Hon hör i 
dagsläget till den svenska eliten i alpin skidåkning och är rankad topp 
19 i slalom i Sverige, alla åldrar, och rankad topp 6 bland 
juniordamerna. Ella står på gränsen till landslaget och har varit med i 
fartsatsningen "Team Åre 2019" vars syfte bland annat är att utöka 
åkarnas möjlighet att nå den absoluta världseliten. Hon är en av få 
åkare i landet som satsar på samtliga fyra discipliner; störtlopp, Super 
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G, storslalom och slalom och är framgångsrik i samtliga grenar. 
 
Under säsongen 2018/2019 vann hon sin första internationella FIS 
Super G tävling i norska Hemsedal. Hon blev uttagen till 
Europacuptävlingar i störtlopp och Super G i Norge och Schweiz och 
representerade Sverige i Junior VM som gick av stapeln i italienska 
Val di Fassa. Trots ett flertal krascher i fartgrenarna under året med 
tränings- och tävlingsavbrott och skador var fjolårets säsong hennes 
bästa säsong hittills i slalom. Hon presterade på hög och jämn nivå 
under hela året med flertalet pallplaceringar på stora tävlingar samt 
JSM-guld störtlopp och JSM-silver i Super G och bättre ranking som 
resultat. Ellas ambition och satsning är att komma med i landslaget 
och nå toppen i samtliga discipliner. Hon är fokuserad, målinriktad 
och träningsvillig och tar sig an utmaningar med ett stort fokus och 
vinnande attityd. 
 
Ella Bromée får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2019 på 
10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
David Engman, 19 år - David Engman är aktiv i Sundsvalls 
Sportkarate och är en av Sveriges främsta utövare i Karate. Han har 
tagit junior-SM guld i karate 2015, 2016, 2017, skadad 2018. 2019 
går SM 8-10 november där han kommer delta som senior och i U21. 
Han har också tagit junior NM guld 2015 och NM-brons som senior 
2018. David har också flera medaljer från stora internationella 
tävlingar. Senaste meriten är från The Irish International Open i 
Dublin, Irland, som hölls 7 september 2019 där han vann klasserna 
U21 +84 kg samt lagtävling och tog silver i +84 kg senior.  
 
David Engman har fram tills att han blev 18 tillhört det svenska 
juniorlandslaget och tillhör nu ordinarie svenska karatelandslaget och 
har chans att representera Sverige vid kommande OS i Tokyo 2020. 
Övriga målsättningar är förutom kommande SM, NM och VM, 
hemma EM i Göteborg 2021. 
 
David Engman får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2019 på 
10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
Gloria Muzito, 17 år - Gloria Muzito är aktiv i Njurunda 
Simsällskap och går andra året på Sundsvalls Gymnasium NIU-
simning. Hon har i många år satsat stort på sin idrott och 2017 
representerade Gloria Sverige på EYOF (Europeiska ungdoms- OS). 
Hon vann där ungdoms OS-silver på 50 meter frisim och brons på 
mixad lagkapp 4x100 meter frisim. Hon har också ett flertal 
mästerskapsmedaljer på Ungdoms-SM och Junior-SM. Under JSM 
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2019 i Malmö vann hon silver på 100 meter frisim, brons på 50 meter 
frisim och var en stor del i att Njurunda Simsällskap simmade hem 
historisk lagkapps brons på 4x100 meter medley. På Sum-Sim 
(Svenskt Ungdomsmästerskap i simning) i Norrköping blev Gloria 
svensk ungdomsmästarinna på 100 meter frisim och vann ett brons på 
200 meter frisim.  
 
Gloria är en av Sveriges snabbaste 16-17 åringar på 50 meter och 100 
meter frisim och simmar i sverigetoppen. Hon satsar på att bli uttagen 
till OS i Tokyo 2020 och hon har satt Njurunda Simsällskap på kartan 
i simmarSverige. 
 
Gloria Muzito får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2019 på 
10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 
 
Ledare för unga, Wolfgang Biedron - Wolfgang Biedron är sedan 
1987 huvudtränare i Judoclub Sundsvall och har under åren varit den 
drivande kraften bakom klubbens utveckling till vad den är idag. 
Wolfgangs engagemang är och har varit outtröttligt - allt för uppfylla 
målsättningen att alla som vill skall kunna träna judo i klubben. 
Klubben har idag mer än 500 medlemmar i alla åldrar, varav drygt tre 
fjärdedelar är i åldrarna 3-20 år. Verksamheten har en stor bredd 
genom att den erbjuder allt från lekjudo för de minsta till avancerad 
satsning på elitjudo. Inom klubbens ram finns även grupper för 
personer med särskilda behov eller funktionsnedsättning och man har 
även många nyanlända barn och ungdomar i träning. 
 
Varje vecka leder Wolfgang ett tiotal schemalagda träningar i 
judohallen på Björneborgsgatan i Sundsvall. En kväll i veckan är 
Wolfgang även på plats i Gnarp med två träningstimmar för barn i 
åldrarna 7 -11 år med barnen i det området. Träningarna leds totalt av 
sammanlagt 40 ideella ledare, varav många är klubbens äldre 
ungdomar, som under åren utbildat sig till tränare genom att delta i 
rad olika utbildningar. Wolfgang har följt dessa ungdomar sedan 
barnsben och uppmuntrat dem till att utbilda sig till ledare. Många av 
dessa ungdomar tränar och tävlar dessutom själva på elitnivå - allt 
under Wolfgangs ledning.  
 
Wolfgang ägnar oerhört mycket av sin tid till att köra ungdomar till 
tävlingar runt om i bland annat Sverige, Finland, Danmark, Tyskland 
och Holland för att de ska ha möjlighet att delta. Under dessa 
tävlingar är han dessutom en entusiastisk och viktig coach för dessa 
elitsatsande ungdomar. Under åren har Wolfgang med några års 
mellanrum ordnat "tränarresor" som en uppmuntran för alla 
ungdomar som jobbar som tränare. Den här sommaren har man under 
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Wolfgangs ledning varit på Kuba där man fått möjlighet att träna 
med inhemska klubbar i Havanna och uppleva andra judokulturer. 
 
Under många sommarlov har han anordnat och drivit ett 
sommarläger under namnet "Aktiv sommar" där alla - nybörjare såväl 
som fortsättare, är välkomna till en gratis vecka med judo och lek, 
utan krav på medlemskap.  
 
Wolfgang har visat ett fantastiskt engagemang, arbetat långsiktigt 
med att utveckla Judo Club Sundsvall, har varit och är en viktig del i 
många ungdomars utveckling inom klubben. 
 
Wolfgang Biedron tilldelas Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 
2019, utmärkelsen Ledare för unga. 
 
Hedersomnämnande, HG Rådström - HG är ledare och tränare för 
basketlaget Blue Heroes, ett topplag i SJ Basketligan Special, basket 
för människor med intellektuella funktionsvariationer. HG brinner för 
Blue Heroes till 110 % och arbetar för att ingen ska hamna i 
utanförskap. Som HG själv vill beskriva det är Blue Heroes inte bara 
ett basketlag utan framför allt ett sätt att vara. Laget består av 
människor med en mängd olika begränsningar, som HG med sina 
kollegor, fått ihop till en fantastisk grupp med mycket stolthet och 
självförtroende. Laget jobbar för att ge tillbaka till samhället på ett 
eller annat sätt efter bästa förmåga, ett projekt de kallar för Blue 
Heroes Payback. HG är den drivande i detta arbeta. 
 
HG är en profil i Sundsvalls idrottsliv och har under flera år varit 
verksam inom basketen och dess elitverksamhet i olika roller, men 
har nu hittat den verksamhet som passar honom perfekt och som han 
brinner för. Han har ett enormt engagemang och hjälper alla som 
behöver stöttning, både på och utanför planen. I november åker laget 
på sitt livs resa till Barcelona i Spanien. Där ska spelarna och ledarna 
inte bara spela och se på basket, utan även hjälpa till som 
funktionärer. HG ser sitt arbete som en ära, ett arbete där han får 
möta och vara med människor där omtanke och inkludering är en 
självklarhet. 
 
HG Rådström tilldelas Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2019, 
utmärkelsen Hedersomnämnande. 

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

2019-11-06 - § 89 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00352-1 - Idrottsstipendium och 

hedersomnämnande 2019 - samlingsärende 
• Bilaga Bestämmelser för idrottsstipendium och 

hedersomnämnande antagna av KF 2016-06 
• Lista över förslag till stipendiater delas ut vid sammanträdet och 

samlas sedan in igen. 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
_ _ _ _ 
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